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19/05/2020 tarihinde, AB komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında “Covid-

19’a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa 

Çapında Kohort Araştırmaları için Acil Aksiyon Çağrısı” açılmıştır. İşbu çağrı kapsamında 

başvurular beş ana başlık altında kabul edilecek olup, son başvuru tarihi 11/06/2020’dir. İşbu 

çağrı kapsamında konu alınan beş ana başlık şunlardır: 

1. Hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve kaynakların yeniden yapılandırılması 

2. Yüksek teknoloji hazırlık seviyesinde hasta takip ve bakımında kullanılacak dijital 

teknolojiler ve yapay zekalı analiz teknolojileri 

3. Salgının yarattığı davranışsal, sosyal ve ekonomik etkiler 

4. Tüm Avrupa Birliği Ülkelerinde Covid-19 grupları 

5. Uluslararası seviyede Covid-19’a ilişkin kümelenmeler 

Her bir ana başlık farklı çağrılar haline yayımlanmış olup, içerikleri şu şekildir: 

1. Hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve kaynakların yeniden yapılandırılması 

• Bu kapsamda şu konular değerlendirilecektir:   

o Özellikle medikal ekipmanlarda, ileri malzemeler ve/veya biyo-

teknolojilerin kullanılmakta olduğu teşhis sistemleri, dezenfeksiyon 

için otomatik ve manuel sistemlerin yeniden yapılandırılması, adapte 

edilmesi ya da geliştirilmesi 

o   Üretim hatlarının yeniden oluşturulması ve tedarik zincirinin 

bozulması durumunda uygulanacak risk yönetim planı ve tedarik 

zinciri için esneklik modellerinin gösterimi 

o Fabrikalarda bulunan işgücüne daha az bağımlı olan otomasyon 

teknolojileri, kapatıldıktan sonra yeniden üretilmiş veya yeniden 

başlatılmış üretim hatlarının belgelendirilmesi / kalibrasyonu / 

akreditasyonu, 

o Yeni ve/veya yenilenmiş üretim hatlarında çalışacak 

personellerin yetkinleştirilmesi 

• Söz konusu konulara ilişkin olarak belirlenen destek oranı kar amacı güden 

kurum ve kuruşular için %70, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise %100 

olarak belirlenmiştir. 

• Söz konusu çağrının bu ayağında desteklenmek üzere 5.000.000-6.000.000 

€ arasında bir proje bütçesi beklenmektedir. Ancak proje bütçesinin bu 

aralıkta olmaması, projenin seçilmesi için bir engel oluşturmamaktadır. 

• Bu konulara ilişkin olarak, söz konusu çağrı kapsamında inovasyon 

projeleri değerlendirilecektir. 

• Çağrının bu ayağına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

2. Yüksek teknoloji hazırlık seviyesinde hasta takip ve bakımında kullanılacak 

dijital teknolojiler ve yapay zekalı analiz teknolojileri 

• Bu kapsamda şu konular değerlendirilecektir: 

o Özellikle enfeksiyonun erken evrelerinde patojene bağlı 

parametrelerin varlığını saptamak için örneğin AI veya gelişmiş 

fotonik çözümleri kullanarak akciğerlerin taranması için yeni 
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yöntemler de dahil olmak üzere hızlı, uygun maliyetli ve kolayca 

konuşlandırılabilir örnekleme, tarama, teşhis ve prognoz sistemleri 

o Çevresel denetleme sistemleri (kanalizasyonlar, vb.) ve toplumlarda 

virüsün dağılmasını, ortaya çıkmasını ya da yeniden ortaya 

çıkmasının takibini yapacak veri analizleri 

o Hasta parametrelerinin uzaktan takibi için düşük maliyetli sensörler, 

giyilebilir akıllı cihazlar ve uzaktan robotik/yapay zekalı tıp hizmetleri 

o Sağlık personelleri için koruyucu, halk için ise önlemleri güçlendirici 

çözümler 

o Özel olarak tutulmakta olan ve/veya halka açık verilerin 

birleştirilmesiyle yenilikçi veri tabanlı hizmetler ve araçlar 

• Söz konusu konulara ilişkin olarak belirlenen destek oranı kar amacı güden 

kurum ve kuruşular için %70, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise %100 

olarak belirlenmiştir. 

• Söz konusu çağrının bu ayağında desteklenmek üzere 2.000.000-3.000.000 

€ arasında bir proje bütçesi beklenmektedir. Ancak proje bütçesinin bu 

aralıkta olmaması, projenin seçilmesi için bir engel oluşturmamaktadır.  

• Öte yandan, üçüncü kişilere finansal destek sağlanacak olan projelerde, 

proje bütçesine ek 10.000.000€ ya kadar fiyat talep edilebilmektedir. 

• Bu konulara ilişkin olarak, söz konusu çağrı kapsamında inovasyon 

projeleri değerlendirilecektir. 

• Çağrının bu ayağına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

3. Salgının yarattığı davranışsal, sosyal ve ekonomik etkiler 

• Bu kapsamda şu konular değerlendirilecektir: 

o          Nüfusun, işçilerin ve savunmasız grupların dayanıklılığına ve 

fiziksel ve ruhsal sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerindeki 

eşitsizliği salgın süresince ve sonrasında ortadan kaldırmak. 

o Devam eden COVID-19 salgını bağlamında farklı yönetişim 

düzeylerinde alınan etki, etkinlik, halk sağlığına hazırlıklı olma ve 

yanıtların (kontrol) daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak. 

o Salgının sosyal, ekonomik ve politik etkilerinin ve tepkilerinin 

bütünsel olarak değerlendirilmesi 

o Kanıt tabanlı ölçülebilir politikaların önerilmesi ve uygulanması. 

o Endüstrinin ve toplumun adaptasyon kapasitesini ve dayanıklılığını 

sağlamaya yönelik aksiyonlar ve hastalığın iyileşmesini hızlandıran ya 

da mümkün kalan teknoloji ve araçların geliştirilmesinin 

desteklenmesi. 

• Söz konusu çağrının bu ayağında desteklenecek olan projelerinin bütçelerinin 

4.000.000-10.000.000€ arasında olması beklenmektedir. Bu kapsamda 

birden fazla proje kabul edilirse, bu çalışma grupları arasında işbirliği 

sağlanması desteklenecektir. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2b;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


• Söz konusu çağrının bu ayağında, destek oranı %100’dür. 

• Çağrının bu ayağına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

4. Tüm Avrupa Birliği Ülkeleri’da Covid-19 grupları 

• Bu kapsamda şu konular değerlendirilecektir: 

o Kısa vadede SarS-CoV-2 salgınının yayılmasına ve nasıl toplumun 

nasıl korunduğuna dair güçlü kanıtlar sağlayarak, Covid-19 hastaları 

için optimal sağlık yönetimi ve tedavi sistemlerinin sağlanması 

o Orta ve uzun vadede aşının etkisinin değerlendirilmesi ve en iyi aşı 

seçenek ve stratejileri ile ilgili güçlü kanıtların sağlanması 

o Kısa ve uzun vadede Covid-19’un insanların sağlığına ve sosyo-

ekonomik durumu üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve optimal 

sağlık yönetim önerileri sunmak 

• Söz konusu çağrının bu ayağında desteklenmek üzere 15.000.000-

20.000.000 € arasında bir proje bütçesi beklenmektedir. Ancak proje 

bütçesinin bu aralıkta olmaması, projenin seçilmesi için bir engel 

oluşturmamaktadır.  

• Söz konusu çağrının bu ayağında destek oranı %100’dür. 

• Çağrının bu ayağına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

5. Uluslararası seviyede Covid-19’a ilişkin kümelenmeler 

• Bu kapsamda şu konular değerlendirilecektir: 

o COVID-19 ile ilgili temel hususlar hakkında bilgi verecek ve önleyici 

stratejiler, koruyucu eylemler ve hastalık yönetimindeki sağlık 

politikaları için kanıta dayalı öneriler sağlayacak olan birden fazla 

mevcut gruptan verilerin bir araya getirilmesi. 

o Gelecekte bir pandemi meydana gelmesi durumunda konuyu hızla 

ele alacak grupların oluşturulması 

• Söz konusu çağrının bu ayağında desteklenmek üzere 2.000.000-3.000.000 

€ arasında bir proje bütçesi beklenmektedir. Ancak proje bütçesinin bu 

aralıkta olmaması, projenin seçilmesi için bir engel oluşturmamaktadır.  

• Söz konusu çağrının bu ayağında, destek oranı %100’dür. 

• Çağrının bu ayağı ile ilgili detyalı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 

Söz konusu destek programı ile ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    
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