HORIZON2020 DICTIONARY - UFUK2020 SÖZLÜĞÜ

Account Administrator - Hesap Yöneticisi
Avrupa Birliği’nin Katılımcı Portalı’nda (Participant Portal) yer alan bir rol olup
LEAR tarafından atanır. LSIGN ve FSIGN atama gibi LEAR’ın bazı görevlerini
yerine getirebilir.
Applicant - Başvuru sahibi
Teklif çağrısı için başvuruda bulunan tüzel kişilik olup, başvuruyu bir
konsorsiyum adına sunduğunda başvuru sahibi koordinatör olur.
Associated country - Asosiye ülke
Avrupa Birliği ile uluslararası bir anlaşmaya taraf olan üçüncü bir ülkedir. 01
Ocak 2017 itibariyle, şu devletler asosiye ülkeler olarak UFUK2020 ile
ilişkilendirilmiştir: İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, İsrail, Moldova, İsviçre,
Faroe
Adaları,
Ukrayna,
Tunus,
Gürcistan
ve
Ermenistan.
Beneficiary - Yararlanıcı
Hibe Sözleşmesinde taraf olan Avrupa Komisyonu dışındaki tüzel kişidir.
Call for proposals - Teklif çağrısı
Avrupa Birliği'nden fon alabilmek amacıyla başvuru sahiplerini proje önerileri
sunmak için gerçekleştirilen çağrı usulüdür.
Call publication - Çağrı yayını
Araştırma ve Yenilik Katılımcı Portalı üzerinde proje önerileri için çağrı
yayınlama eylemidir.
Consortium Agreement - Konsorsiyum Anlaşması
Konsorsiyum üyeleri arasında hibe anlaşması uyarınca projenin
uygulanmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri belirleyen bir iç anlaşmadır.
Coordination and Support Action - Koordinasyon ve Destek Eylemi
Standartlaştırma, yaygınlaştırma, farkındalığı arttırma, iletişim, ağ
oluşturma, koordinasyon veya destek hizmetleri, politika diyalogları ve
karşılıklı öğrenme çalışmaları ve araştırmaları gibi hareketlerden oluşan bir
eylemdir.
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Coordinator - Koordinatör
Projeyi konsorsiyum adına sunandır. Başvurunun başarılı olması
durumunda, konsorsiyum adına hibe hazırlığına katılır ve proje süresi
boyunca konsorsiyum adına Avrupa Komisyonu ile temasa geçer.
Coordinator Contact - Koordinatör İrtibat Kişisi
UFUK2020 hibelerinin kâğıtsız yönetimi için belirli erişim haklarını veren
Katılımcı Portalı'ndaki bir roldür. Koordinatör irtibat kişisi, kendinin ve
konsorsiyumun ortak e-formlarına tam, okuma ve yazma erişimine sahiptir
ve bu formları Komisyon’a / Ajans’a sunabilir. Koordinatör kuruluşun Ekip
Üyeleri (Team Members), Görev Yöneticilerini (Task Managers) ve diğer
Koordinatör İrtibat kişilerini görevlendirebilir ve görevden alabilir.
Digital Agenda - Dijital Gündem
2020 yılına kadar dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla Avrupa Birliği'nin
dijital ekonomiye yönelik stratejisini içeren Avrupa 2020 stratejisinin yedi
girişiminden birincisidir.
Dissemination - Yayma
Sonuçların herhangi bir ortamda bilimsel yayınlar da dahil olmak üzere,
uygun araçlarla kamuya açıklanmasıdır.
Electronic Submission - Elektronik Gönderi
UFUK2020 çağrıları için proje önerileri hazırlanır ve proje konsorsiyumunun
koordinatörü tarafından Katılımcı Portalı vasıtasıyla elektronik ortamda ilgili
öneriler sunulur.
Eligibility criteria - Uygunluk kriterleri
Teklifin, Avrupa Birliği hibesi için uygun olma şartlarını karşıladığını
belirlemek için kullanılan ölçütlerdir.
Enterprise Europe Network - Avrupa İşletmeleri Ağı
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği çapında küçük
işletmelere yenilik ve iş desteği sağlayan Avrupa bilgi ve danışmanlık ağıdır.
Ticaret ve sanayi odaları, teknoloji merkezleri, araştırma enstitüleri ve
kalkınma ajansları gibi 600'e yakın ticari destek organizasyonundan oluşur.
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ERA-NET
Ulusötesi nitelikteki eylemlerin ve tek ortaklı çağrıların tamamlanmasının
yanında, kamu-kamu ortaklıklarındaki hazırlıklara ve ortak faaliyetlerin ağ
yapılarının, tasarımının, uygulanmasının ve koordinasyonunun kurulmasına
destek vermek için hibe sağlayan bir araçtır.
ERA-NET Cofund
Ulusal / bölgesel araştırma ve yenilik programlarının koordinasyonuyla ilgili
ulusötesi çapta araştırma ve / veya yenilik projeleri ve ilave ortak faaliyetler
için proje önerilerinde tek bir ortak çağrının uygulanmasını finanse eden bir
eylemdir.
Ethics Appraisal - Etik Değerlendirme
Araştırma içeriğinin değerlendirilmesinin ardından Komisyon, finansman
doğrultusunda olan etik önerilerin bir etik araştırmasını üstlenir ve etik ile
ilgili meseleleri dile getirir.
European Fellowships - Avrupa Bursları
Avrupa içinden ve dışından gelen araştırmacılara açık olan ve Üye Devletlerde
veya Asosiye Ülkelerde düzenlenen bir MSCA tipidir.
European Industrial Doctorates - Avrupa Endüstriyel Doktorası
Bir MSC ITN ortaklığının türüdür.
European Investment Bank - Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Birliği'nin kalkınma bankasıdır. Avrupa Birliği üyesi devletlere aittir ve
Pan-Avrupa altyapısını desteklemek, Avrupa Birliği'nin yoksul bölgelerindeki
ekonomik kalkınma ve diğer hedefler arasındaki çevresel amaçlar için kredi
sağlamaktadır.
European Joint Doctorates - Avrupa Ortak Doktorası
Bir MSC ITN ortaklığının türüdür.
European Research Area (ERA) - Avrupa Araştırma Alanı
Araştırmacıların, bilimsel bilgi ve teknolojinin serbest dolaşımda bulunduğu
ve Avrupa Birliği'ni endüstrisinde de dahil olmak üzere daha rekabetçi olmaya
teşvik eden ERA'ya ulaşarak Avrupa Birliği, bilimsel ve teknolojik temellerini
güçlendirme hedefine sahiptir.
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European Research Council - Avrupa Araştırma Konseyi
Araştırmacı odaklı öncül araştırmaları desteklemek için kurulan ilk Avrupa
Birliği fon kaynağıdır. Temel amacı bilim adamlarını, araştırmacıları ve
mühendisleri araştırmalarında destekleyerek ve teşvik ederek bilimsel
mükemmellik yaratmaktır.
European Researcher's Night - Avrupa Araştırmacılar Gecesi
Gençleri bilimsel kariyerlere teşvik etmeyi, araştırmacıların toplum
tarafından tanınmasını desteklemeyi, araştırma ve yenilik faaliyetleri
hakkında halkın farkındalığını arttırmayı ve araştırmacıları halka
yakınlaştırmayı hedefeleyen bir MSCA destekleyici eylemidir.
European Training Networks - Avrupa Eğitim Ağları
Bir MSCA ITN ortaklığının türüdür.
Evaluation threshold - Değerlendirme eşiği
UFUK2020 proje teklifinin alması gereken minimum değerlendirme
puanlarıdır. Varsayılan eşikler, her bir ayrı kriter için en az 3 puan ve bireysel
puanlar toplamı için 15 puan üzerinden en az 10 puandır. Teklif çağrısı
koşullarına göre farklı eşikler belirtilebilir.
Executive Agency - Yürütme Ajansı
Bir veya daha fazla Topluluk programının yönetimiyle ilgili belirli görevleri
yapmakta olan kuruluşlardır.
Family allowance - Aile yardımı
MSCA ITN eyleminde başlangıç sırasında veya IF eyleminde çağrı son
tarihinde bir ailesi olan araştırmacıya verilen bir ödenektir.
Fellowship programmes - Burs programları
Deneyimli araştırmacılar için bireysel araştırma eğitimi ve kariyer geliştirme
burslarına fon sağlayan MSCA COFUND eylemi tarafından desteklenen iki
program türünden birisidir.
Financial Signatory - Finansal İmzacı
UFUK2020 hibelerinin kağıtsız yönetimi için belirli erişim haklarını veren
Katılımcı Portalı'ndaki bir roldür. Finansal İmzacılar (FSIGNs), AB hibeleri için
finansal tabloları (elektronik olarak) imzalamaya yetkili olarak ilgili bir
kuruluştaki kişilerdir. FSIGN'ler, LEAR tarafından Katılımcı Portalı'nda göreve
atanır.
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Force majeure - Mücbir sebep
Hibe sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini önleyen, tarafların
kontrolü dışındaki herhangi bir öngörülemeyen istisnai durum veya olaydır.
Frontier research – Öncül Araştırma
Temel araştırmalarda yeni bir anlayışı yansıtmaktadır.
Global Fellowships - Küresel Burslar
Bir Avrupa yararlanıcısına zorunlu 12 aylık dönüş süresi ve bir üçüncü ülkeye
geçici görevlendirmeye dayanan bir MSCA IF tipi projedir.
Gold open access / open access publishing - Altın açık erişim / açık erişim
yayıncılığı
Bilimsel yayıncı tarafından açık erişim modunda yayının hemen
yayınlanmasıdır.
Grant - Hibe
Hibeler, bağış yoluyla AB bütçesinden doğrudan alınan mali katkılardır.
Grant Agreement - Hibe Anlaşması
Avrupa Birliği'ni temsil eden Avrupa Komisyonu ile yararlanıcı(lar) arasında
yapılan, tarafların hak ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan bir
sözleşmedir.
Green open access / self-archiving - Yeşil açık erişim / kendi arşivleme
Yayınlanmış ya da nihai hakem tarafından gözden geçirilen bir makalenin
makale yayınlandıktan sonra, yayınlanmadan önce veya yayınlanmasının
yanında çevrimiçi bir depoda yazar ya da bir temsilci tarafından
arşivlenmesidir.
Guarantee - Garanti
Eğer garantiyi tetikleyen bir olay meydana gelirse garanti, üçüncü şahısların
borcunun veya yükümlülüğünün tamamı veya bir bölümünün sorumluluğunu
üstlenmek veya üçüncü tarafın yükümlülüklerini yerine getirmek için yazılı bir
taahhüt anlamına gelir.
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HORIZON2020 - UFUK2020
2014-2020 döneminde Araştırma ve Yenilikçilik için AB’nin finansman
programıdır. Araştırma ve Teknik Gelişim Çerçeve Programı (FP7), Rekabet
Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) ve Avrupa İnovasyon ve
Teknoloji Enstitüsü (EIT) aracılığıyla daha önce sağlanan fonları kapsar.
Host institution - Ev sahibi kurum
Baş Araştırmacıya ev sahipliği yapan başvuran tüzel kişiliktir.
Individual Fellowships - Bireysel Burslar
İleri eğitim, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik yoluyla bireysel
yetkinliklerini çeşitlendirmek isteyen deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve
yenilikçi potansiyelini güçlendiren bir MSCA eylemidir. Bu eylem, yeni bir bilgi
edinmek ve Avrupa bağlamında (Üye Devletler ve Asosiye Ülkeler) veya
Avrupa dışındaki araştırma projelerinde çalışmak için fırsatlar sunar.
Deneyimlerini dikkate alarak, büyük potansiyel gösteren bireysel
araştırmacıların kariyerlerini geliştirir veya yeniden başlatmalarına yardımcı
olur. Aynı zamanda, özellikle daha önce Avrupa'da çalışıp şu anda Avrupa
dışında çalışan araştırmacıların yeniden entegrasyonunu destekler.
Innovation - Yenilik
Topluma değer katan, yeni pazarlar yaratabilen veya mevcut pazara başarılı
bir şekilde sokulabilen yeni fikirlerin, toplumsal ya da ekonomik ihtiyaçlara
cevap verdiği veya yeni ürün, hizmet, işletme ve organizasyonel modeller
talep ettiği bir süreçtir.
Innovation action - Yenilik eylemi
Yeni, değiştirilmiş veya geliştirilmiş ürünler, süreçler veya hizmetler için
doğrudan plan ve düzenlemeler veya tasarımlar üretmeyi amaçlayan
öncelikle faaliyetlerden oluşan bir eylemdir. Bu amaçla, prototiplendirme,
test etme, gösteri yapma, pilotlama, büyük ölçekli ürün validasyonu ve pazar
replikasyonu içerebilirler.
Innovation and Networks Executive Agency (INEA) - Yenilik ve Ağlar
Yürütme Ajansı (INEA)
Trans-Avrupa Ulaşım Ağı Yürütme Ajansının (Trans-European Transport
Network Executive Agency TEN-T EA) takipçi organizasyonudur. 1 Ocak 2014
tarihinde resmen faaliyete başlamıştır.
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Innovation Union - Yenilik Birliği
Avrupa 2020 stratejisinin amiral gemisi bir girişimidir. Bu girişim, yenilikçi
fikirlerin büyüme ve iş yaratan ürün ve hizmetlere dönüştürülebilmesini
sağlamak için Avrupa'daki araştırma ve yenilik için finansmana erişme
koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. UFUK2020, İnovasyon Birliği'ni uygulamak
için kilit bir araçtır.
Innovative Training Networks (ITN) - Yenilikçi Eğitim Ağları
Yaratıcı, girişimci ve yenilikçi yeni nesil araştırmacıların eğitimini amaçlayan,
mevcut ve gelecekteki zorluklarla yüzleşebilen ve bilgi ve düşünceleri
ekonomik ve toplumsal fayda için ürünlere ve hizmetlere dönüştüren bir
MSCA eylemidir. Yenilikçi Doktora Eğitimi için AB İlkelerini takip eden bir
eğitimdir.
Intellectual Property Rights - Fikri Mülkiyet Hakları
Fikrin yaratılışını korumak amacıyla verilen yasal haklardır. Bu haklar arasında
Sınai Mülkiyet Hakları, Telif Hakkı ve diğer ilgili haklar bulunmaktadır.
Joint undertaking - Ortak girişim
Ortak bir projeyi üstlenmek veya belirli bir hedefi izlemek üzere iki veya daha
fazla şirketin ortak çalışmasıdır.
Key Enabling Technologies - Etkinleştirici Anahtar Teknolojisi
Ufuk2020'de “Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik” başlıca bileşenleri, mikro
ve nanoelektronik, fotonik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri malzeme ve
ileri üretim sistemleri olarak Etkinleştirici Anahtar Teknolojisi (KETs) 'dir.
Legal entity - Tüzel kişi
Tüzel kişilik sahip, kendi adına hareket ederek haklarını kullanabilen ve
yükümlülük altına girebilen, Ulusal hukuk, Avrupa Birliği kanunları veya
uluslararası hukuk tarafından tanınan ve yaratılan herhangi bir gerçek kişi
veya
tüzel
kişidir.
Legal Entity Appointed Representative (LEAR) - Atanmış Tüzel Kişilik
Temsilci
AB finansman programlarına katılan bir tüzel kişinin yasal temsilcisi
tarafından atanan bir kişidir. LEAR genellikle organizasyonun merkezi idari
bölümünün idari personeli üyesidir. LEAR, komisyona hibe sözleşmeleri
(LSIGNs) ve finansal tabloları (FSIGN) imzalama yetkisine sahip olan
kuruluştaki kişiler de dahil olmak üzere güncel yasal ve mali verileri sağlar ve
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bilgileri güncel tutmayı taahhüt eder. LEAR, görevlerinin bir kısmını Hesap
Yöneticilerine (Account Administrators) devredebilir.
Legal representative - Yasal temsilci
Hukuki taahhütlerde bulunmak için bir tüzel kişilik tarafından (doğrudan veya
dolaylı olarak) yetkilendirilmiş doğal bir kişidir.
Legal Signatory - Yasal İmzacı
UFUK2020'de kağıtsız hibe yönetimi için belirli erişim haklarını veren Katılımcı
Portalı'ndaki bir roldür. Yasal İmzacılar (LSIGNs), hibe yönetimi için e-formlara
tam erişim / okuma hakkına sahiptir ve elektronik olarak hibe sözleşmelerini
ve değişikliklerini imzalama yetkisine sahiptir. LSIGN'ler Katılımcı Portalı'nda
kuruluşun (veya Hesap Yöneticilerinden birinin) Atanmış Tüzel Kişilik
Temsilcisi (LEAR) tarafından atanır.
Living allowance - Yaşam Parası
MSCA ITN ve MSCA IF faaliyetlerinde, yaşam giderleri karşılamak için kurulan
MSCA oranları doğrultusunda araştırmacıya ödenen bir ödenektir. Ulusal
mevzuat uyarınca yapılan tüm zorunlu kesintileri içerir.
Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) / Marie Sklodowska-Curie
eylemleri
UFUK2020'nin ("Bilimsel Mükemmeliyet") ilk önceliğinin bir parçası olarak,
mükemmel ve yenilikçi bir araştırma eğitiminin yanı sıra, araştırmacıların sınır
ötesi ve sektörler arası hareketliliği yoluyla mevcut ve gelecekteki toplumsal
zorluklarla yüzleşmeye hazırlamak için cazip kariyer ve bilgi alışverişi fırsatları
sunan bir programdır.
Member state - Üye devlet
Avrupa Birliği’nin antlaşmalarına taraf olan ve dolayısıyla Avrupa Birliği
üyeliğinin ayrıcalıklarına ve yükümlülüklerine tabi olan bir devlettir.
Mobility allowance - Hareketlilik yardımı
MSCA ITN ve MSCA IF faaliyetlerinde, araştırmacıların kişisel hane halkı, yer
değiştirme ve seyahat ile ilgili masraflarını karşılar.
Model grant agreement - Model hibe anlaşması
Bir hibe sözleşmesinin zorunlu şeklidir. Bir projenin temellerini belirleyen
çekirdek bir metinden ve birkaç ekinden oluşur.
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National Contact Point - Ulusal İrtibat Noktası
UFUK2020'de başvuranlara ve yararlanıcılara destek ve rehberlik sağlayan ve
ulusal yönetimin sorumluluğunda olan bir kişi ya da kuruluştur.
Non-profit legal entity - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi
Hukuki şekli ile kar amacı gütmeyen ya da hissedarlarına veya bireysel
üyelerine kâr dağıtmak amacıyla kurulmayan yasal veya kanuni yükümlülüğü
bulunan bir tüzel kişiliktir.
Open Access (OA) - Açık Erişim
Okuyucuya ücretsiz olarak bilimsel bilgiye çevrimiçi erişim sağlayan
uygulamadır.
Participant - Katılımcı
Avrupa Birliği ya da başka bir finansman kuruluşu ile ilgili hak ve
yükümlülükleri bulunan ve bir eylemi ya da eylemin bir kısmını yürüten tüzel
kişidir.
Participant Contacts - Katılımcı İrtibatları
UFUK2020 hibelerinin kağıtsız yönetimi için belirli erişim haklarını veren
Katılımcı Portalı'ndaki roldür. Katılımcı Rehber'in kendi e-formlarına tam
okuma / yazma erişimi vardır ve bu formları koordinatörüne teslim edebilir.
Diğer Katılımcı İrtibatlarını, Görev Yöneticilerini (Task Managers) ve Ekip
Üyelerini (Team Members) aday gösterebilir ve iptal edebilirler.
Participant Identification Code (PIC) - Katılımcı Kimlik Kodu
AB finansman programlarına katılan kuruluşlar (tüzel kişiler) için benzersiz bir
tanımlayıcı olarak hizmet eden 9 haneli bir sayıdır.
Participant Portal - Katılımcı Portalı
UFUK2020'deki başvuru sahipleri ve yararlanıcılar için, finansman fırsatlarını
belirlemek, belgelere ve rehberliğe erişmek, teklifler sunmak ve hibe ve
uzman sözleşmelerinin kağıtsız yönetimi için tek çevrimiçi ağ geçididir.
Participants Guarantee Fund - Katılımcılar Garanti Fonu
Katılımcının ödemesi gereken ve ödenmeyen meblağlara ilişkin riski
hafifleten bir koruma mekanizmasıdır.
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Principal Investigator - Baş araştırmacı
Projeyi bilimsel rehberliğinde yürütmek için bir ekip oluşturabilen bireysel
araştırmacıdır. ( Örnek: ERC )
Programme co-fund action - Program ortak fon hareketi
Farklı ülkelerdeki programlar arasındaki ağ oluşturma ve koordinasyonun
tamamlayıcı faaliyetlerini de içerebilen, Avrupa Birliği organlarından başka,
araştırma ve yenilik programlarını yönetebilen, birincil amacı kuruluşlar
tarafından finanse edilen bireysel çağrıları veya programları destekleyen bir
hibe yoluyla finanse edilen bir eylemdir.
Research and Innovation Action (RIA) - Araştırma ve Yenilik Eylemi
Öncelikle yeni bilgiler edinmek ve / veya yeni veya geliştirilmiş bir teknoloji,
ürün, süreç, hizmet veya çözümün fizibilitesini keşfetmek amacıyla faaliyetler
içeren bir eylemdir. Bu amaçla, bir laboratuarda veya simule edilmiş ortamda
küçük ölçekli bir prototip üzerinde temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji
geliştirme ve entegrasyon, test ve doğrulama içerebilir. Projeler, operasyonel
ortamın yakınında teknik fizibilite göstermeyi amaçlayan, sınırlı gösteri veya
pilot
faaliyetleri
kapsayabilir.
Research Executive Agency - Araştırma Yürütme Ajansı
Araştırma ve inovasyonda mükemmelliği teşvik etmek için Avrupa Komisyonu
tarafından oluşturulan bir finansman organıdır.
Reserve list - Yedek liste
Bütçesel kısıtlamalar nedeniyle, olumlu değerlendirilen tüm önerileri
desteklemek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, ancak fonların
mevcut olması halinde bir yedek listedeki ilgili teklifler finanse edilir.
Results - Sonuçlar
Projede ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ilgili hakların herhangi
birinde ortaya çıkan, eylem, veri, bilgi vb. somut veya maddi olmayan
herhangi bir çıktıdır.
Submission - Gönderim
Resmi olarak, Komisyona teklifte bulunma eylemidir.
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Task Manager - Görev Yöneticisi
UFUK2020 hibelerinin kağıtsız yönetimi için belirli erişim haklarını veren
Katılımcı Portalı'ndaki roldür. Görev yöneticileri, kendi e-formlarına tam,
okuma / yazma erişimine sahiptir ancak koordinatör veya Komisyon / Ajans’a
başvuramazlar.
Team Member - Takım üyesi
UFUK2020 hibelerinin kağıtsız yönetimi için belirli erişim haklarını veren
Katılımcı Portalı'ndaki roldür. Takım Üyeleri, proje bilgilerine salt okuma
erişimine sahiptir.
Third Country - Üçüncü Ülke
AB üyesi olmayan devlettir.
Topic - Konu
UFUK2020'nin teklif çağrıları (iki yıllık iş programlarında tanımlandığı gibi)
konulara bölünmüştür. Bir konu, başvuru sahiplerinin teklif sunmaya davet
ettiği belirli bir araştırma ve yenilik konusunu veya alanı tanımlar.
Treaty on the Functioning of the European Union - Avrupa Birliği'nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma
Avrupa Birliği'nin temel antlaşmalarına istinaden, Avrupa Birliği'nin iç ve dış
faaliyetlerini, ortak kurumsal ve mali hükümlerini belirleyen rolünü,
politikalarını ve operasyonunu detaylı olarak tanımlar.
Two-stage call - İki aşamalı çağrı
Teklif koordinatörü, değerlendirilen kısa bir teklifi sunar ve başarılı teklifler
tam bir teklif sunmaya davet edilir. Bu önerinin değerlendirilmesi, sıralama
seçiminde Komisyona iletilecek sıralı bir listeye götürür.
Type of Action - Eylem Türü
UFUK2020 kapsamında finanse edilen projeler, ortaklık gereksinimleri (tek
veya çok partner), amaç (araştırma, yenilik, ağ oluşturma...), geri ödeme
oranı vb. açısından farklı, önceden tanımlanmış şekiller alabilir. Bu önceden
tanımlanmış proje şekilleri "Eylem türleri" olarak anılır.
Work Programme - İş Programı
Belirli bir programın uygulanması için Avrupa Komisyonu tarafından Konsey
Kararının (2013/743 / AB) 5. Maddesi uyarınca kabul edilen belgedir.
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-------------------------YASAL UYARI: İşbu yayın içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Yer verilen bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına
girilmemekte olup, söz konusu bilgiler nedeniyle zarara uğranıldığı iddia
edilemez. Bu bilgiler, hiçbir surette İstanbul Üniversitesi’nin yazılı izni
olmaksızın kısmen ya da tamamen kullanılamaz, kopyalanamaz veya
dağıtılamaz. Başka bir web sitesinden işbu içeriğe verilecek olan bağlantıya
İstanbul Üniversitesi’nin yazılı izni olmaksızın müsaade edilemez.
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