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Bilimsel Mükemmeliyet

• Yeni iş sahaları yaratarak 
istihdamı artırmak 

• Yenilikçi KOBİ’ler
• Anahtar teknolojilere stratejik 

yatırımlar 
• Ar-Ge için daha fazla özel 

sektör yatırımı

Endüstriyel Liderlik Toplumsal  Sorunlara 
Çözümler

• Toplumsal sorunlara çok 
disiplinli ve çok ortaklı 
araştırmalar yolu ile  etkili 
çözüm önerileri

• Dünya standartlarında bilim 
• İleri düzey araştırma yeteneği 

geliştirmesi 
• Araştırmacıların en iyi altyapılara 

erişimi..

Toplam Bütçe: 
80 Milyar €

Ufuk2020:
2014-2020

Toplum için ve Toplum ile Bilim

Katılımın Artırılması

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
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Endüstriyel Liderlik

• Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri

• Nanoteknoloji

• Biyoteknoloji

• Uzay

• KOBİ

17 Milyar €

Bilimsel 

Mükemmeliyet

• Avrupa Araştırma 

Konseyi (ERC)

• Marie Curie Bursları

• Araştırma Altyapıları

• Yeni ve Gelişen 

Teknolojiler

25 Milyar €

Toplumsal Sorunlar

• Sağlık

• Gıda, Tarım

• Enerji

• Ulaşım

• Çevre

• Sosyal Bilimler

• Güvenlik

30 Milyar €

80 Milyar € bütçe ile 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir.
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Ufuk2020’de Getirilen Yenilikler

Araştırma ve İnovasyon dengesi

 Sadece buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler hedeflenmemektedir;

 Mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmesi de kastedilmektedir 

Üretilen Bilginin 

Ticarileşmesi

İnovatif Ürün ve Hizmetlerin 

piyasaya sürülmesi

• Demonstrasyon

• Standardizasyon

• Pilot uygulamalar

• İnovasyon alımları

• Kavram kanıtlama

Pazar Odaklı 

Aktiviteler

Son Kullanıcı Odaklı 

Aktiviteler
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Proje Tipleri-1

Araştırma ve İnovasyon Aksiyonları

(Research and Innovation Action)

• Temel ve uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirme 

faaliyetleri ve entegrasyon

• Labaratuvar ve simüle edilen ortamlarda küçük 

prototiplerin test ve validasyonu

• Operasyonel ortamlarda teknik fizibilite için sınırlı 

demonstrasyon ve pilot aktiviteleri projelerde yer alabilir

Yeni bilgi üretilmesini hedefleyen ya da yeni ve iyileştirilmiş 

teknolojilerin, ürünlerin, süreç ve hizmetlerin fizibiletesinin 

araştırıldığı projeler

TRL 1 – basic principles observed 

TRL 2 – technology concept formulated 

TRL 3 – experimental proof of concept 

TRL 4 – technology validated in lab 

TRL 5 – technology validated in relevant 

environment (industrially relevant environment in 

the case of key enabling technologies) 

TRL 6 – technology demonstrated in relevant 

environment (industrially relevant environment in 

the case of key enabling technologies) 

TRL 7 – system prototype demonstration in 

operational environment 

TRL 8 – system complete and qualified 

TRL 9 – actual system proven in operational 

environment (competitive manufacturing in the 

case of key enabling technologies; or in space) 
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Proje Tipleri-2

Yeni, değiştirilmiş, geliştirilmiş ürün, süreç ve 

hizmetler için dizayn ve düzenleme planları 

içeren aktiviteler

• Prototip geliştirme, test, demonstrasyon, pilot,

büyük çaplı ürün validasyonu ve pazar replikasyonu

• Teknik ve ekonomik gerçekleştirilebilirlik

validasyonu hedefinde daha önce demonstrasyon

faaliyeti yapılmış fakat piyasaya sürülememiş

inovasyonun uygulanması ve yayılması

• Projeler sınırlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri

içerebilir

İnovasyon Aksiyonları

(Innovation Action)

TRL 1 – basic principles observed 

TRL 2 – technology concept formulated 

TRL 3 – experimental proof of concept 

TRL 4 – technology validated in lab 

TRL 5 – technology validated in relevant 

environment (industrially relevant environment in 

the case of key enabling technologies) 

TRL 6 – technology demonstrated in relevant 

environment (industrially relevant environment in 

the case of key enabling technologies) 

TRL 7 – system prototype demonstration in 

operational environment 

TRL 8 – system complete and qualified 

TRL 9 – actual system proven in operational 

environment (competitive manufacturing in the 

case of key enabling technologies; or in space) 
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• Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinde Kuruluş Farkı Gözetmeksizin Masrafların %100’ü 

• İnovasyon Projelerinde «Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar» için Masrafların %100’ü

• İnovasyon Projelerinde «Kar Amacı Güden Kuruluşlar» için Masrafların %70’i

• Tüm Projelerde Genel Yönetim Giderleri Ödemesi Bütçenin %25’i

• Ön Ödeme (Avans) Var! / Teminat Gösterme İhtiyacı Yok! 

• Personel

• Makine-Teçhizat

• Sarf Malzemeleri

• Seyahat-Konaklama

• Toplantı-Çalıştay Organizasyonu

• Yayın ve Patent Giderleri vb.

%100 - %70

%25 

Genel Yönetim 

Giderleri

Ufuk2020’de Getirilen Yenilikler
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Başvuru

PARTICIPANT PORTAL (Google)
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Başvuru-Participant Portal
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Başvuru
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ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK 

DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

Ebru İMAMOĞLU

Ekim 2014
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Horizon 2020 Programına gerçekleştirilecek başvuru 

sayısının artırılması (yeni aktörlerin de oyuna çekilmesi)
Katılım

Kalite
Sunulacak projelerin değerlendirme destekleri ile 

kalitelerinin (başarı şanslarının) artırılması

Liderlik

Başarılı (fonlanan ya da eşik üstü) proje 

sahiplerinin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi

Özendirme

Lider/Koordinatör araştırmacıların 

desteklenmesi, işbirliklerinde etkin 

pozisyonlarda yer almalarının kolaylaştırılması

Destek ve Ödül Programı 

Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak!

Başarılı (fonlanan ya da eşik üstü) proje 

sahiplerinin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi
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U2020 Seyahat Desteği 
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Yeni Destek ve Teşvik Mekanizması ile Ufuk 2020 Web Sayfası hayata geçirilmiştir!

• Konaklama

• Şehiriçi/Ülke içi Ulaşım

• Uçak Bileti

• Toplantı katılım Ücreti

Desteklenen Harcamalar

• Vize ve yurtdışı çıkış harcı • Gündelik

Seyahat Öncesi ve Sonrası

~600 Kişiye destek

Yılda en çok 4 seyahat

Aynı alanda en çok 4 kez 

seyahat desteği sonunda 

proje şartı
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Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı 
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Kapsam

Konsorsiyum Kurma 

Amaçlı Seyahat 

Desteği

Proje Ön 

Değerlendirme 

Hizmeti Desteği

Konsorsiyum kurma 

amaçlı organizasyon  

Desteği

Proje Yazdırma 

Hizmeti Desteği

Proje Yazma-

Sunma Eğitimi 

Desteği

Herbir Koordinatör adayına 30.000 Avro’ya kadar destek!

Seyahat Desteği

• Koordinatör Adayı ve/veya 

araştırma ekibi üyeleri

• Seyahat ve konaklama giderleri

• Toplantılara katılım /Avrupa 

Komisyonu ile toplantı

• Her proje için en çok 4 seyahat 

Organizasyon Desteği

• Yurtiçi, yurtdışı organizasyonlar

• En çok iki gün

• Salon kirası, ikram, teknik 

ekipmanlar, koordinatör adayı ve 

ekipten 1 kişinin seyahati

1.500 Avro’ya kadar destek 10.000 Avro’ye kadar destek

U2020

Tüm 

Bileşenler
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Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı 
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Proje yazma-sunma eğitimi desteği Proje yazdırma desteği

• Koordinatör Adayı ve araştırma ekibinden  

en çok 2 kişi

• Eğitime katılım ile seyahat ve konaklama 

giderleri

• Eğitimlere katılım  (Finansal konular, Fikri 

Mülkiyet, Proje fikrini projeye dönüştürme  

vb. )

9.000 Avro’ya kadar destek

• Her proje için en çok 1 defa

• Proje fikrinin uzman kişi veya kuruluş 

tarafından projeye dönüştürülmesi

15.000 Avro’ya kadar destek

Proje ön-değerlendirme desteği

• Projenin uzman kişi veya kuruluş 

tarafından incelenerek sunuma hazır hale 

getirilmesi

• Her proje için en çok 1 defa

8.000 Avro’ya kadar destek
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Eşik Üstü Ödülü
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Başvuru , Uygunluk Ölçütleri ve Belgeler

Ödül Tutarı

Çok ortaklı Proje:   

Ortak : 3.500 €

Koordinatör : 7.000 €

KOBİ Projesi : 5.250 €

Belgeler

• Başvuru formu

• Bağımsız değerlendirme sonuç raporu

• Proje yürütücüsü ve varsa ekibinin listesini 

gösteren proje başvurusu sahibi 

kurum/kuruluşlardan alınan yazı

• Ödemeler proje yürütücüsü ve ekibine

• Çağrı Özelinde Belirlenen Eşik Üstü Puanlar

• Proje tekrar sunulup başarılı olursa Başarı 

Ödülü için başvuru hakkı

Ödemeler

* Not: Yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir
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Başarı Ödülü*
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Başarı Ödülü

Projedeki Türk ortağın Bütçe Dilimi (Avro) Formül

0-250.000 Ortak: 3.500€ + (bütçe x 7%)=A

Koordinatör: A x 2

250.000-1.000.000 Ortak: 8.500€ + (bütçe x 5%) =B

Koordinatör: B x 2

>1.000.000 Ortak: 28.500€ + (bütçe x 3% ) =C

Koordinatör: C x 2

Hesaplama

Proje Tutarı Formül Ortak Koordinatör

220.000 3.500€ + (bütçe x 7%) 18.900 37.800

500.000 8.500€ + (bütçe x 5%) 33.500 67.000

1.200.000 28.500€ + (bütçe x 3% ) 64.500 129.000

* Not: Yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir
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www.ufuk2020.org.tr

Ufuk2020 Yeni Web Sitesi
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www.ufuk2020.org.tr

Kullanıcı Dostu Tasarım

Destek ve Ödüller

Başvuru ve Destek Koşulları

Yükümlülükler

Süreçler

Online Başvuru
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İnteraktif Harita

www.ufuk2020.org.tr
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www.ufuk2020.org.tr



TÜBİTAK

22

www.ufuk2020.org.tr

• İkili Akademik İşbirliği

• İkili Sanayi İşbirlikleri

Tüm Açık Çağrılar Derlendi!
• H2020

• ERA-NET

Tüm Bilgiler Derlendi!



TÜBİTAK

Ufuk 2020 : Toplumsal Sorunlara Çözümler 

Toplumsal 

Sorunlara 

Çözümler

7 Alan

Özel Sektör

Araştırma ve 

yenilik

Sağlık

Gıda

Çevre

Ulaşım
Sosyal Bilimler

Enerji

Güvenlik
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Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 

Kaynak Verimli Ulaşım

• Hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması

• Fosil yakıtlarına olan bağımlılığın azaltılması

Daha İyi Ulaşım

• Trafik sıkışıklığının azaltılması için yenilikçi çözümler

• ICT uygulamaları ile Güvenlik ve Emniyet’in sağlanması

Küresel Liderlik

• Üretim pazarı

• Servis sektörü

Sosyo-ekonomik Ulaşım

• Ulaşım Politikaları

• Ulaşımın sosyal etkileri

24
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Ufuk 2020 Programı Ulaşım Alanı 

Ufuk2020 Çalışma Programı

FCH 2 JU

Clean Sky 2 JTI

SESAR 2020

Shift2Rail

Yeni KOBİ Aracı

Fast Track to Innovation

Konu 

Güdümlü

Konu 

Bağımsız
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Odak Alanları

• Düşük karbonlu, iklim değişikliğine dayanıklı gelecek

• Avrupa endüstrisinin ve hizmetlerinin dijitalleşmesi ve dönüşümü

 Daha esnek

 Uluslararası İşbirliği (INCO)

 Konu ve sayfa sayısında azalma

 Etki kriteri

 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

 TRL vurgusu

 BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri

 BM İklim Değişikliği Konferansı (COP21)

2018-2020 Çalışma Programı



TÜBİTAK

To
p

lu
m

sa
l S

o
ru

n
la

ra
 Ç

ö
zü

m
le

r
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Çalışma Programı Yapısı

1.Büyümeye Yönelik Ulaşım (Mobility for Growth)

1. Düşük karbonlu sürdürülebilir ulaşım

2.Emniyetli, entegre ve dayanıklı ulaşım sistemleri

3.Küresel liderlik  ve rekabetçilik

4.Sosyo-ekonomik ulaşım

2.Otonom  Karayolu Ulaşımı

3.Çevre Dostu Araçlar

4.Diğer

MODLAR
ENTEGRE 
ULAŞIM

KESİŞEN 
KONULAR

Çağrı künyesi

Çağrı açılış tarihi: 31 Ekim 2017
Kapanış tarihleri: 30.01.2018-19.09.2018/04.04.2018
Çağrı bütçesi:615 m€

ncptransport@tubitak.gov.tr
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İki Aşamalı Çağrı: İlk Aşama Kriterleri

• Projenin bilimsel kalitesi 

• Yenilikçi yönleri 

• Araştırmanın kredibilitesi

1. MÜKEMMELİYET

“Excellence”

• Projenin katma değeri 

• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı

• Fikri Mülkiyet Hakları 

• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

3. ETKİ                             

“Potential impact through
the development, 

dissemination and use of 
project results”

Min. 4 Puan

Min. 4 Puan
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Değerlendirme Kriterleri

• Projenin bilimsel kalitesi 

• Yenilikçi yönleri 

• Araştırmanın kredibilitesi

1. MÜKEMMELİYET

“Excellence”

• Yönetim yapısı

• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri

• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, 
dengesi üniv – sanayi)

• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan 
kaynağı, ekipman)

2. UYGULAMA

“Quality and efficiency of 
the implementation and

the management” 

• Projenin katma değeri 

• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı

• Fikri Mülkiyet Hakları 

• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

3. ETKİ                             

“Potential impact through
the development, 

dissemination and use of 
project results”

x 1.5
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AB Ulaşım Vizyonu

STRIA
WHITE 
PAPER

Avrupa Komisyonu Strateji Dokümanları

Avrupa Teknoloji Platformları Raporları 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 
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Beyaz Kitap (White Paper on Transport)

2050 yılına kadar, ulaştırma kaynaklı emisyon oranın 1990
yılındaki orana göre %60 oranında azaltılması
hedeflenmektedir.

-2030 yılında, konvansiyonel yakıtlarla çalışan araçların şehiriçi
ulaşımda kullanımının %50’ye indirilmesi

-Havacılık sektöründe kullanılacak sürdürülebilir yakıtların
kullanımının %40 oranına ulaşması, gemilerde kullanılan yakıtlar
nedeniyle meydana gelen CO2 emisyonun %40-%50 oranında
azaltılması

-2050 yılı itibariyle Avrupa’da yüksek hızlı tren ağının
tamamlanması
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Teknoloji Platformları

• ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in 
Europe) 

• ERTRAC (European Road Transport Advisory Council)

• ERRAC (European Rail Research Advisory Council)

• WATERBORNE TP

• ALICE (Alliance for Logistics Innovation through 
Collaboration in Europe)
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ERTRAC Dokümanları
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Scope
A)Low-emission oriented driving, management and assistance:aims at exploring
the impact of the user
B) Starting from recently defined emissions indicators (RDE test results including
NOx max and PN max values, WLTP CO2 emissions), development of a 12 to 18
month project to timely develop support to informed consumer choice by
defining a holistic testing and scoring mechanism: GREEN VEHICLE index
C) Sensing and monitoring emission in urban road transportation system:Remote
sensing of road vehicle emissions (contactless measurements from the
roadside, portals or from chasing vehicles); Demonstration of the system in
several cities

Expected Impact
• Contribute to the UN's Sustainable Development Goals (SDG)
• Reduction of emissions from the existing combustion-engined fleet
• Reduction of unnecessary driver-induced emissions

Budget: 2 – 5 m € per project (total: 30 m €)
Type of Action: Research and Innovation Action (100 %)
Dates: 30 Jan 2018 (1st stage) - 19 Sep 2018 (2nd stage)

LC-MG-1-1-2018: InCo flagship on reduction of transport impact on air quality
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Scope

• Independent testing of light and heavy duty vehicles from the field 
to assess the capability of their OBD systems to detect all known 
tampering methods and maintenance issues in real driving 

• Installation of representative tampering systems on vehicles, 
identification of their working principles and analysis of their 
performance 

• Analysis of vehicle hardware and software by IT security experts 
and hackers (for instance through a Hackaton or prize) to assess 
the weaknesses of the employed OBD and protection technologies 

LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection 
systems against tampering
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• Improvement of OBD systems and methodologies including use of 
cheap sensors, allowing the development of a more tamper 
resistant OBD and possibly On Board Monitoring (OBM) approach

• Deriving guidelines for improvements in anti-tampering and OBD 
legislation in coordination with the relevant bodies 

Expected Impact
• These impacts shall be demonstrated by tampering attempts

developed by the independent teams and by the implantation of
artificial defects on the different depollution systems followed by
verification of their detection in laboratory test conditions as well as
in real driving

Budget: EUR 3 and 5 million (total: 5 m €)
Type of Action: Research and Innovation Action (%100)
Dates: 30 Jan 2018 (1st stage) - 19 Sep 2018 (2nd stage)

LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection 
systems against tampering
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MG-2-1-2018: Human Factors in Transport Safety

Scope

Subtopic A) Understand the limitations, interaction and range of factors that 
influence and degrade human performance when controlling a 
vehicle/aircraft/vessel and apply solutions that overcome these limitations 

Subtopic B) Improve the assessment of human risk factors in risk based design and 
operation within waterborne / air transport, including crew resource management, 
crew awareness and response in extreme cases (e.g collision, evacuation, aircrafts 
upset recovery, runway excursions, etc) 

Expected Impact
• Significant step towards a safe transport system considering all transport

modes, enabled by a decrease in collisions and incidents attributable to human
factors by taking advantage of increasing automation in transport operation
and control

Budget: EUR 4 and 8 million (total: 18 m €)
Type of Action: Research and Innovation Action (100 %)
Dates: 30 Jan 2018 (First Stage) and 19 Sep 2018 (Second Stage)
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Scope

• Assess public acceptance across Europe for higher levels of connectivity and 
automation, relating to a number of public concerns, including data privacy, 
safety and security 

• Public acceptance of different user groups, including current non-drivers (i.e. 
elderly, people with disabilities, children, etc.) 

• Perform simulations, correlate and analyse driver behaviour/reaction under 
different scenarios/use cases, including driver distraction/assistance, driver-
vehicle interaction technology failures and/or conditions instigating accidents 
(either by the vehicle itself or by other/external factors) 

• Demonstrate the relevance, differentiation and the required 
evolution/adaptation of "driver" behaviour in connected and automated 
vehicles for passenger and/or freight transport 

MG-3-3-2018: "Driver" behaviour and acceptance of connected, 
cooperative and automated transport
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Expected Impact

• Support the integration of higher levels of connectivity and automation in 
transport 

• Contribute to improved levels of safety and security in all modes of transport, in 
line with the Transport White Paper 2011 (e.g. Vision Zero) 

• Contribute to the possible reduction of cost for industry and public authorities 
through an improved understanding of requirements 

• Contribute to a better user acceptance of innovative, cooperative, connected and 
highly automated transport systems 

• Enhance driver awareness and behaviour in a range of complex / urban operating 
environments 

Budget: EUR 3 to 4 million (total: 12 m €)

Type of Action: Research and Innovation Action (100 %)

Dates: 30 Jan 2019 (1st stage) - 12 Sep 2019 (2nd stage)

MG-3-3-2018: "Driver" behaviour and acceptance of connected, cooperative 
and automated transport
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2. Otonom Karayolu Ulaşımı (ART)

Güvenli
Enerji 

Verimli
Çevre 
Dostu
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Scope

• Research should focus on the development of testing and
validation procedures of highly automated driving functions for
different use cases in various traffic scenarios, including cross-
border travelling

Expected Impact

• Comprehensive testing, validation and certification procedures for
highly automated driving functions and reliable and accurate
positioning to pave the way for accelerated implementation of
highly automated vehicles across Europe

Budget: EUR 4 to 6 million (total: 6 million)

Type of Action: Research and Innovation Action (100 %)

Dates: 4 April 2018 

DT-ART-01-2018: Testing, validation and certification procedures for highly 
automated driving functions under various traffic scenarios based on pilot 
test data
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DT-ART-02-2018: Support for networking activities and 

impact assessment for road automation 

• Assess the short, medium and long term impacts, benefits and
costs of different scenarios/use cases for connected, cooperative
and automated driving systems

• Provide a public toolkit for assessing impacts, benefits and costs
of connected and automated systems (including required
infrastructures

• Establish a solid multidisciplinary methodology to assess the 
long-term impacts of connected and automated driving systems. 

Budget: EUR 4 to 6 million (total: 6 m €)
Type of Action: Research and Innovation Action (100 %)
Dates: 4 April 2018
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ICT-18-2018: 5G for cooperative, connected and automated 

mobility (CCAM)

Scope
• The applicability of 5G connectivity to "Cooperative, Connected and

Automated Mobility" (CCAM) V2X use cases, taking a broad service
approach, including and reaching beyond the safety/efficiency use cases of
C-ITS.

• The higher automation levels (4, 5)
• Aims to qualify and quantify from a business perspective the added value of

cellular connectivity compared to pure meshed connectivity or to purely
disconnected scenarios

• Validation of 5G in a broad CCAM context is realised through cross border
trials along 5G corridor

Expected Impact
• Validated cost/benefit analysis of cross border 5G deployment
• Identification of spectrum and standardisation gaps with impact at the level

of standardisation

Budget: EUR 12.5 to 25 million (total: 50 m €)

Type of Action: Innovation Action (100 %)

Dates: 17 April 2018
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European Conference on Connected and Automated 

Driving

 3-4 Nisan 2017, Belçika-Brüksel

 http://connectedautomateddriving.eu/
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3. Çevre Dostu Araçlar

İçten Yanmalı Motorla Çalışan 
Ağır Vasıtalar

Elektrikli Araçlar, PHEV

Alternatif  Motorlar 
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3. Çevre Dostu Araçlar-EGVIA

Kapsam:

– Batarya tasarımı, 

– Hafif malzemelerin üretimi, 

– Akıllı alt yapıların geliştirilmesi,

– Araç enerji yönetimi, 

– Elektrik motorları

– Elektronik kontrol ünitelerin 
geliştirilmesi, 

Hedef geleneksel araçlarla rekabet 
edebilecek elektrikli araçlar 

üretebilmektir.

http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/EGCI%20Roadmap.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/GreenCarsInitiative-Broschure_09-2011_WEB.pdf/view
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EGVI Multiannual Roadmap

http://www.egvi.eu/
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Ensdüstri Danışma Grubu
Görevler:
•Avrupa Komisyonu - Sektör entegrasyonu
•Avrupa Komisyonu – Sektör iletişimi 
• Elektrikli Araçların PPP olarak uygulaması

www.egvi.eu

Üyeler (TP Temsilcileri):
•Audi
•BMW
•BorgWarner
•BOSCH
•CIE Automotive
•CONTINENTAL
•CRF
•DAF
•DAIMLER
•DELPHI 
•DENSO
•ELAPHE
•FEV
•FICOSA

•FORD
•Fraunhofer
•IVECO
•JAGUAR
•KTM
•MAN
•PIAGGIO
•PSA
•Renault
•SCANIA
•TOFAŞ
•VOLKSWAGEN
•VOLVO

http://www.green-cars-initiative.eu/
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LC-GV-01-2018: Integrated, brand-independent architectures, components and 
systems for next generation electrified vehicles optimised for the infrastructure

Scope
• Integrated electric/electronic architectures (incl. high voltage) and control

systems for third generation electrified vehicles powertrains

• Development of smart bus systems, electric motors, power electronics

• Modular and flexible on-board charging optimized for infrastructure
capabilities

• Breakthrough heating and cooling concepts

Expected Impact

• Significant advancements of e-powertrain technology

• Minimum of 20% cost reduction in mass production

• The integration of new components and functionalities on the vehicle

• Automotive quality enabled in the whole system with new functionalities

• Full size hardware implementation in an existing demo vehicle

Budget: 3 - 5 million (42 m €)

Type of Action: IA

Deadline: 4 Apr 2018
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LC-GV-02-2018: Virtual product development and production of all 

types of electrified vehicles and components 

• Development of fully integrated, multidisciplinary, scientific-based
and validated design tools (including processes) that exploit high
performance computing resources and enable the efficient design,
optimization and manufacturing of electrified vehicles

• Development of strategies and processes enabling the seamless
validation of simulation models with physical data from testing
facilities

• Seamless integration of computational tools and process across the
entire value chain including the handling of all kinds of uncertainties

• Development of high-confidence, real-time capable simulation
models for virtual and X-in-the-loop testing

• Visual analytics methods to support the decision-making processes

Budget: 2 - 4 million (14 m €)
Type of Action: RIA
Deadline: 4 Apr 2018
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LC-GV-03-2019: User centric charging infrastructure

Scope
• Analysis of subjective perception of charging options and identification of

decision influences and concerns of users

• Attractive and convenient charging infrastructure access with connected
vehicle systems

• Transparent, flexible and interconnected payment systems for maximum
availability of the charging infrastructure

Expected Impact

• Wide user acceptance beyond early adopters, urban users and garage parkers

• Foster investors to invest in charging infrastructure

• Determine legal gaps which slow down infrastructure expansion and propose 
solutions 

Budget: 8 - 15 million ( 35 m €)

Type of Action: IA

Deadline: 24 Apr 2019
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Materials for future highly performant electrified vehicle batteries

Scope

• New or significantly improved materials and/or chemistries have to be developed, with
features clearly beyond the state-of the-art technologies

• The new solutions should in particular investigate phenomena and problems at the interfaces
of the components of the battery cell electrode systems

• Start at TRL 3 and achieve TRL 5 at the end of the project.

Expected Impact

• Reduction of CO2 and greenhouse gases through enhanced deployment of electric vehicles,
due to high performing, cost efficient and “user friendly” batteries

• Cyclability should be suitable for automotive long term application, and ideally reach 5000
cycles for second life-use batteries by 2030

• The new solution is expected to be market competitive in 5-10 years and, by 2030, its costs
should be below 75 €/kWh at battery pack level

• Development of a new, market competitive European battery cell chemistry/technology that
will allow reduction of dependence from foreign supply

• Strong improvement on the technical performance of EV batteries. Gravimetric energy
density at cell level is expected to reach 400-450 Wh/kg by 2030, while power density should
be beyond 700 W/kg

Budget: EUR 6 and 8 million (25 m €)

Type of Action: Research and Innovation Action

Dates: 23.01.2018-28.06.2018
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Save the Date: Cities of the Future

An International Brokerage Event co-organized by TÜBİTAK and Turkey in H2020
project. @ Brussels, 26-27 October 2017
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Ufuk2020 Etkinlikleri

13 Aralık 2017, Brüksel/Belçika
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TRA Conference 2018
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Ufuk2020-Geleceğin Temiz Motoru Ödülü

Amaç: Yeni Nesil Motor ve Güç Aktarma 
Organlarının Geliştirilmesi

-Sistem Prototipinin Geliştirilmesi

-C Segmenti Otomobil

Ödül:3,5 Milyon Avro  

Başvuru Son Tarihi: 20 Ağustos 2019
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Önemli Birlikler

The Association of Automotive R&D 
Organisations

European Council for Automotive R&D

European Road Transport Telematics 
Implementation Coordination

European Association of Automotive 
Suppliers

The International Association of Public 
Transport
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Öneriler – Fonlanan -ETNA2020

http://www.transport-ncps.net/

http://www.transport-research.info/web/
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Transport Research and Innovation Monitoring and 

Information System (TRIMIS)

https://trimis.ec.europa.eu/
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TEŞEKKÜRLER...

E-posta: ncptransport@tubitak.gov.tr

www.ufuk2020.org.tr 

LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

mailto:ncptransport@tubitak.gov.tr
http://www.h2020.org.tr/

