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1

Üçüncü ülkelerin
Programa katılımı
mümkün müdür?

Üçüncü ülkeler Programa Asosiye Ülke olarak katılım
sağlayabilmektedir. Ancak, 2021/694 sayılı Dijital
Avrupa Programı Tüzüğünün 12(5) maddesinde;
Asosiye Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların Spesifik
Hedef 3: Siber Güvenlik kapsamındaki tüm veya bazı
eylemlere güvenlik gerekçeleri ile katılım
sağlayamayacağı belirtilmektedir. Bu madde kısıtlayıcı
bir şekilde uygulanacak olup, Çalışma Programında aksi
belirtilmediği sürece, üçüncü ülke kurumları siber
güvenlik alanındaki çağrılara başvuru yapamayacaktır.
Benzer şekilde Tüzüğün 12(6) maddesinde; Asosiye
Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların Spesifik Hedef 1
ve 2, HPC ve YZ, kapsamındaki tüm veya bazı eylemlere
AB’nin ve Üye Devletlerin, temel güvenlik çıkarlarının
ve gizli bilgilerin korunmasını garanti etmek koşuluyla
katılım sağlayabileceği belirtilmektedir.

2

Ülkemizin Programa
katılım sağlaması
halinde statüsü
ne olacaktır?

3

Ülkemizin Programa
katılım müzakereleri
devam ederken
çağrılara başvuru
yapılması mümkün
müdür?
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Ülkemiz, Programa katılım sağlaması durumunda
Asosiye Ülke olarak kabul edilecektir.

Ülkemiz, Programa katılım yönündeki beyanını Avrupa
Komisyonu'na iletmiş olduğundan dolayı, Programa
katılım sağlayabilecek ülkeler arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede, ülkemiz paydaşları katılım anlaşması
imzalanmadan çağrılara başvuru yapabilecektir. Ancak
projelerin hibe sözleşmelerinin imzalanması ülkemizin
katılım müzakerelerin tamamlanmasına ve Katılım
Anlaşmasının imzalanmasına bağlıdır. Katılım
Anlaşmasının 2022 sonbaharında imzalanması
öngörülmektedir. Katılım Anlaşması imzalandıktan
sonra hibe sözleşmeleri imzalanabilecektir.Programa
katılabilecek üçüncü ülkelerin listesine list-3rdcountry-participation_digital_en.pdf (europa.eu)
adresinden erişim sağlanabilir.
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Dijital Avrupa
Programı çağrılarına
başvurular nereye
yapılacak?

Program çağrılarına başvurular doğrudan Avrupa
Komisyonu'na yapılacaktır. https://ec.europa.eu/info/
fundingtenders/opportunities/portal/screen
/programmesdigital sayfasından ilgili çağrının linkine
girildiğinde “Start Submission” başlığından çağrı
kayıtları tamamlanabilmektedir. Öncelik olarak başvuru
yapacak kurumun sisteme kayıt olması gerekmektedir.
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Program çağrılarına
kimler başvuru
yapabilir, projelere
ortaksız başvuru
yapılabilmesi
mümkün müdür?

Program çağrılarına başvuru yapabilecek taraflar,
başvuru koşulları, hedef kitle, konsorsiyum üye
sayıları vb. gibi hususlar çağrılara göre değişiklik
gösterebilmekte ve her bir çağrı için ilgili çağrı
rehberlerinde tanımlanmaktadır. Her bir çağrıya
başvurabilecek kurumlar değişmektedir. Çoğunlukla
Program çağrılarına, kamu ve özel sektör kuruluşları,
KOBİ’ler, üniversiteler ve STK’lar başvuru
yapabilmektedir. Programın konsorsiyum
gerektirmeyen çağrılarına ortaksız başvuru
yapılabilmektedir.
17 Kasım 2021 tarihinde açılan ilk çağrıların
konsorsiyum gerektirenleri için genellikle
konsorsiyumun 3 farklı ülkeden 3 ortaklı bir
yapı olarak tesisi beklenmektedir. Ancak bazı
çağrılarda bu sayının 5 veya 6 ortak olacak
şekilde yapılandırıldığı da görülebilmektedir.
Çağrılara ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders
/opportunities/portal/screen/programmes/digital
adresinden erişim sağlanabilmektedir.
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6

ADİM’in
açılımı nedir?

ADİM, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri için
kullanılan bir kısaltmadır. Programdaki adı “European
Digital Innovation Hubs (EDIH)” olarak görülmektedir.
Sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital
dönüşümünü desteklemek amacıyla, Program
kapsamında Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin
(ADİM) kurulması öngörülmektedir.
Program kapsamındaki uygunluk kriterlerine uyan
Dijital İnovasyon Merkezleri ile Dijitalleşen Avrupa
Sanayisine ilişkin Tebliğ (Communication on Digitising
European Industry COM (2016) 180 final) sonrasında
kurulan ve diğer kaynaklar tarafından finanse edilen
Dijital İnovasyon Merkezleri arasındaki ayrımı açıklığa
kavuşturmak için Program içerisinde finanse edilen
Dijital İnovasyon Merkezleri, Avrupa Dijital İnovasyon
Merkezleri olarak adlandırılmaktadır.
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ADİM olma
koşulları nelerdir?

Programa katılan ülkelerin aşağıdaki kriterler dâhilinde
aday ADİM’leri ataması beklenmektedir:
• Dijital İnovasyon Merkezlerinin işlevlerine uygun

yeterlilikler;
• Uygun yönetim kapasitesi, personel ve altyapı;
• Birlik düzeyinde belirlenmiş idari, sözleşmeye ve mali
yönetim kurallarına dayalı operasyonel ve yasal araçlara
sahip olması;
• Birlik fonlarının seviyesine karşılık gelen ve tercihen bir
kamu otoritesi tarafından verilen mali garantilere erişim
imkânının olması.
ADİM’ler;
• Sanayi ve Ticaret Odaları,
• Araştırma Merkezleri (Üniversite / Kamu ve ÖzelSektör),
• Teknoparklar,
• Model Fabrikalar / Yetkinlik Merkezleri,
• İnovasyon Merkezleri,
• Mükemmeliyet Merkezleri arasından seçilebilecektir.

Yine Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde bulunan,
yukarıdaki özelliklere sahip yapılar da ADİM adayı
olabileceklerdir. ADİM adaylığı için tek bir organizasyon ya
da tüzel kişilerden oluşan konsorsiyumlar başvuru
yapabilmektedir. ADİM’ler, kâr amacı gütmeyen
merkezlerdir.
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ADİM Çalışma Programı için:
C_2021_7911_1_EN_– European Digital Innovation Hubs
for 2021 - 2023.pdf ADİM'lere dair Program çağrısı için:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities
/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021edih-initial-01 adresleri üzerinden erişim sağlanabilir.
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Ülkemiz ilk ADİM
çağrısına katılım
sağlayabilecek
midir?

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2021-2023
ADİM Çalışma Programı ve ADİM Çağrı Rehberine göre;
katılım sürecinde olan üçüncü ülke kuruluşlarının
17 Kasım 2021 tarihinde açılan ilk ADİM çağrısına
başvurmasının önünde hukuki bir engel
bulunmamaktadır. Ancak, İlk ADİM çağrısı Üye
Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin
başvurusuna açık kısıtlı bir çağrıdır.
Ülkemiz dâhil katılım müzakere sürecinde olan tüm
üçüncü ülkelerin ADİM atayabilmesi için öncelikli
olarak aşağıdaki çalışmaların tamamlanması
gerekmektedir:
• Katılım müzakere sürecinde, Türkiye ve Avrupa
Komisyonu tarafından Türkiye’deki ADİM’lerin
sayısının, bütçesinin ve ADİM ağı içerisindeki
rollerinin belirlenmesi.
• Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından ADİM

Çalışma Programının düzenlenmesi ve Türkiye’deki
aday ADİM’lere çağrıya başvurma imkânının tanınması.
• Türkiye’nin aday ADİM’ler için ön seçim sürecini
tamamlaması.
Bu çerçevede, Türkiye’deki kuruluşların başvuru süreci
22 Şubat 2022’de sona eren ilk ADİM çağrısına başvurması söz konusu olamamıştır. İkinci ADİM çağrısının
2022 yılı 3. çeyreğinde açılması
öngörülmektedir. Ülkemiz kurumlarının ikinci çağrıya
başvurmaları için aday ADİM belirleme çalışmalarına
en kısa süre içerisinde başlanacaktır.
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Program
kapsamında
ne tür destek
mekanizmaları
uygulanacaktır?
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Program kapsamında temel olarak “hibe sözleşmeleri”
veya “satın alma sözleşmeleri” aracılığıyla finansman
desteği sağlanması öngörülmektedir.
Hibe Sözleşmeleri aşağıdaki maliyet kategorilerini
içerebilir:
• Personel maliyetleri
• Taşeronluk (sub-contracting) maliyetleri
• Ekipman, mal ve hizmet satın alma maliyetleri,
seyahat ve harcırah
• Diğer maliyet kategorileri
• Dolaylı maliyetler
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Programın
eş finansman
koşulları nedir?

Programın hibe destek eylemleri ve ADİM faaliyetleri
için genellikle %50 eş finansman oranı (KOBİ’ler için
%75 eş finansman oranı) uygulanacaktır. Bu durumda
projenin %50 bütçesinin Avrupa Komisyonu hibesi
olarak, %50 bütçesinin ise proje faydalanıcıları
tarafından sağlanması beklenmektedir.
Program kapsamında açılan/açılacak ADİM ve Test
ve Deney Merkezleri çağrılarına Üye Ülke ve Asosiye
Ülkelerin ilgili kamu kurumları tarafından da eş
finansman sağlanması beklenmektedir.
Programın Koordinasyon ve Destek Eylemleri (CSA)
için ise Avrupa Komisyonu tarafından %100 finansman
sağlanacaktır.
Her bir çağrı için eş finansman oranı çağrı rehberiyle
belirlenecektir.
Programın hibe sözleşmesi ve eş finansman
mekanizması ile ilgili detaylara mga_dep_en.pdf
(europa.eu) ve https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/
guidance/aga_en.pdf adreslerinden erişim
sağlanabilir.
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Programın eş
finansman öngören
eylemler için
ulusal destek
mekanizmaları
yapılandırılacak mı?

eylemler
12 Hangi
için %100 hibe
alımı mümkün
olabilecektir?
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Programın ADİM çağrısı ve kamu eş finansman
desteği gerektirecek diğer çağrıları için gerekli
çalışmalar yürütülecektir.

Koordinasyon ve Destek Eylemi olarak yapılandırılan
çağrılar %100 finansman oranı ile desteklenecektir.

13

Koordinasyon ve
Destek Eylemleri
nedir?

14

Programda verilecek
hibe, kazananlara
proje başında
ödenmekte mi
yoksa planlanan
harcamalar
gerçekleştikten
sonra faturaların
onaylanmasının
ardından mı
ödenmektedir?

paydaşları,
15 Ülkemiz
Programın Spesifik
Hedef 3:
Siber Güvenlik
Bileşeni
kapsamındaki
çağrılara başvuru
yapabilecek midir?
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Koordinasyon ve Destek Eylemleri, ana amacı AB
politikalarını desteklemek olan, yaklaşık 1-2 milyon avro
bütçeli küçük eylemlerdir. Bu kapsamda, standardizasyon,
yaygınlaştırma, farkındalık oluşturma ve iletişim veya
destek hizmetleri gibi koordinasyon faaliyetlerini,
politika diyaloğu ve karşılıklı öğrenme çalışmalarını,
farklı ülkelerdeki programlar arasındaki stratejik
planlama ve koordinasyon faaliyetlerini içerebilmektedir.

Genellikle hibe ödemeleri ilk ödeme, son ödeme ve proje
kaç dönemden oluşuyorsa o sayıda ara ödemeden
(interim payment) oluşmaktadır. İlk ödeme, sözleşme
imzalandıktan sonra 30 gün içinde koordinatöre
yapılmakta; koordinatör tarafından proje katılımcılarına
payları dağıtılmaktadır. Koordinatör proje ara dönemlerinin
sonunda 60 gün içinde Teknik ve Finansal Raporları
(Periodic Technical & Financial Reports) sistem üzerinden
sunmakla yükümlüdür. Ara ödemeler ise bu raporların
alınmasını takip eden 90 gün içerisinde yapılmaktadır.
Ödeme prosedürleri ve konuyla ilgili diğer detaylara
mga_dep_en.pdf (europa.eu) ve https://ec.europa.eu
/info/funding-tenders/opportunities/docs /2021-2027
/common/guidance/aga_en.pdf adreslerinden erişim
sağlanabilmektedir.

2021/694 sayılı Dijital Avrupa Programı Tüzüğünün 12(5)
maddesinde; Asosiye Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların
Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik kapsamındaki tüm
veya bazı eylemlere güvenlik gerekçeleri ile katılım
sağlayamayacağı belirtilmektedir. Bu madde kısıtlayıcı
bir şekilde uygulanacak olup, Çalışma Programında aksi
belirtilmediği sürece, üçüncü ülke kurumları siber
güvenlik alanındaki çağrılara başvuru yapamayacaktır.

16 Program
kapsamında

yapay zekâ
çözümleri için
süper bilgisayar
alımları dışında
bulut teknolojilerin
kullanımına
yönelik eylemler
desteklenecek
midir?

Yetkinliklerin
17 Dijital
arttırılmasına yönelik

üniversiteler
bünyesinde
yürütülecek faaliyetler
Program kapsamında
desteklenecek midir?

Programın ‘Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ’ bileşeni
kapsamında; güvenli, dayanıklı, enerji verimliliği sağlayan,
gerçek zamanlı erişilebilir ve Avrupa çapında kaliteli
hizmet sunan bulut ve uç (edge) altyapısının kurulması
amaçlanmaktadır. Bu bulut ve uç altyapı ve hizmetlerine
dayalı olarak ise, Avrupa çapında özel sektör ve kamunun
erişimine açık Ortak Veri Alanlarının kurulması
planlanmaktadır. Farklı ulusal ve sektörel bulut ve veri
alanlarının bütünleşmesini ve birlikte çalışabilirliğini
sağlayacak açık kaynaklı bir platform da geliştirilecektir.
Özellikle buluttan uca altyapı ve hizmetlerin başta
güvenlik, veri koruma ve veri mahremiyetini sağlayacak
şekilde AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve altyapı
faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Cloud Data and
TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) çağrısı geliştirilmiştir.

Programın ‘Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler’ bileşeni
altındaki eylemler dijital yetkinliklerin geliştirilmesine
yöneliktir.
Bu bileşen altındaki eylemler doğrudan yönetim modeli ile
Avrupa Komisyonu tarafından uygulanacaktır. ADİM’lerin
de ileri dijital becerilerin desteklenmesine ilişkin
eylemlerde uygulayıcı merkezler olması beklenmektedir.
Programın ADİM çağrısı ve kamu eş finansman
desteği gerektirecek diğer çağrıları için gerekli
Spesifik Hedef 4 başlığındaki çağrılara üniversitelerin de
çalışmalar yürütülecektir.
başvuru yapması mümkündür.

2021/694 sayılı Dijital Avrupa Programı Tüzüğünün 12(5)
maddesinde; Asosiye Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların
Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik kapsamındaki tüm
veya bazı eylemlere güvenlik gerekçeleri ile katılım
sağlayamayacağı belirtilmektedir. Bu madde kısıtlayıcı
bir şekilde uygulanacak olup, Çalışma Programında aksi
belirtilmediği sürece, üçüncü ülke kurumları siber
güvenlik alanındaki çağrılara başvuru yapamayacaktır.
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kurumlarının
18 Kamu
bu programlardan
faydalanması
mümkün müdür?

Kamu kurumları Programın tüm spesifik hedeflerinde yer
alabilmektedir. Ancak, özellikle ‘Spesifik Hedef 5: Dijital
Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Şekilde Kullanılması ve
Birlikte Çalışabilirlik’ kapsamında kamu kurumlarının etkin
bir şekilde yer alması beklenmektedir.Spesifik Hedef 5 ile,
kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü;
bu hizmetlerin AB çapında birlikte çalışabilirliğinin
sağlanması; özellikle KOBİ'ler olmak üzere tüm
işletmeler için teknolojiye ve bilgi birikimine
erişimin kolaylaştırılması öngörülmektedir.
Dijital İnovasyon Merkezlerinin, KOBİ’ler ve kamu idareleri
için teknolojik uzmanlık ve deney tesislerine erişimi
kolaylaştırmanın yanı sıra, bu bileşen ile ilişkili olarak,
dijital dönüşüm projelerinin değerlendirilmesi sürecinde
danışmanlık hizmeti de vermesi beklenmektedir. Buna
ilaveten, Avrupa çapında en geniş coğrafi kapsama alanın
oluşturulabilmesi için Dijital İnovasyon Merkezleri
arasındaki ağın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Özellikle sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel
faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek
başarımlı hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının
yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet
Altyapısı oluşturulması da bileşenin amaçları olarak
tüzükte düzenlenmektedir.
Programın ilk çağrılarından özellikle dijital teknolojilerin
yayılımı ile ilgili çağrılar (call-fiche_digital-2021-deploy01_en.pdf) kamu kurumlarının Program kapsamında
desteklenebileceği çağrılar olarak ön plana çıkmaktadır.
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spesifik
19 Programın
hedeflerinin
uygulanması ve
yürütülmesi
konusunda yerel
yönetimlerin rolü
ne olacaktır?

Dijital Avrupa Programı dijital teknolojilerin AB
genelinde kullanımının yayılımı ve birlikte çalışabilirliğin
desteklenmesi boyutu ile yerel, bölgesel ve merkezi
yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini
desteklemektedir.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin Program Spesifik
Hedefleri kapsamında aşağıdaki çağrılar ile
desteklenmesi söz konusu olabilecektir:
• TOPIC ID: DIGTAL-2021-LOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM

• Preparatory actions for the data space for smart
communities
• TOPIC ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-LIVING-EU Governance of the Living-in.eu community
• Özellikle yapay zekâ, bulut ve veri altyapısının
oluşturulmasına ilişkin Cloud Data and TEF
(DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) genel çağrısı altındaki
bazı çağrılar yerel yönetim verilerini de kapsayacak
şekilde Ortak Veri Alanlarının oluşturulmasını
desteklemektedir.
Dijital Avrupa Çalışma Programı kapsamında 2022 yılında
açılacak ikinci ve üçüncü çağrıların bir bölümü de yerel
yönetimleri kapsayacaktır.
Buna ilaveten, Program kapsamında atanacak ADİM’lerin
yerel kapasitesinin geliştirilmesine yönelik hizmetleri için
de yerel yönetimler ile iş birliği söz konusu olabilecektir.
Konuya ilişkin detaylara ADİM Çalışma Programında yer
verilmiştir.
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katılım
20 Programa
durumunda proje

partneri bulma ya da
konsorsiyumlarda
partner olarak
yer almak için
neler yapılabilir?

Program çağrılarının bulunduğu ‘Funding and Tenders’
sayfasındaki ilgili çağrıların altında “Partner Search”
bölümü içerisinde partner arayan diğer paydaşların
duyuruları yer almaktadır.
Ortak arama duyurusunda bulunmak için ise ‘Funding
and Tenders’ sayfasının sağ üst köşesinde yer alan ‘
Register’ sekmesinden kurum kaydının oluşturulması;
sonrasında çağrılar altındaki partner arama kısmında
ortak arama duyurusunun girilmesi gerekmektedir.
Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu bazı çağrılar için
halihazırda ‘brokerage’ etkinlikleri düzenlemektedir.
AB'nin düzenlediği çağrı bazlı aracılık ve partner bulma
etkinliklerine https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/
relatedcontent?topic=99&bundle=181 adresinden
erişim sağlanabilmektedir.
Ülkemizin Dijital Avrupa Programına katılım anlaşmasının
imzalanması durumunda benzer uluslararası etkinliklerin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
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Daha önce yapılmış
olan örnek projeler
nereden takip
edilebilir?

Dijital Avrupa Programı 2021-2027 Mali Döneminde
uygulanacak yeni Birlik Programlarından birisidir. Bu
sebeple Program kapsamında henüz kabul almış
mevcut bir proje bulunmamaktadır.
Ancak 2014-2020 döneminde uygulanmış olan ve
ülkemizin de katılım sağladığı Ufuk 2020 Programında
Dijital Avrupa Programının Spesifik Hedefleri ile uyumlu
bileşenler bulunmaktadır. Ülkemiz paydaşlarının Ufuk
2020 Programı kapsamında desteklenen projelerine
dair bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/
app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/
0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
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olarak
22 Akademisyen
Program üyesi diğer

ülkelerdeki proje
ekiplerine katılım
sağlanması mümkün
müdür?

Ülkemiz akademisyenlerinin, Dijital Avrupa programı dâhil
olmak üzere, diğer Birlik Programlarının projelerinde yer
almasının önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır.
Avrupa Komisyonu 2021-2027 dönemi Birlik
Programlarında faaliyet göstermek isteyen uzmanlar
için 21 Mart 2021 tarihinde bir çağrıya çıkmıştır. Söz konusu
çağrı 2021-2027 Mali Dönemi boyunca açıktır. Gerekli
koşulları sağlayan adayların Programlarda uzman olarak
değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.
Aşağıdaki linkten ilgili çağrıya erişim sağlanabilir.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities
/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-ofinterest_en.pdf

kapsamında
23 Program
desteklenecek
projelerde ayni katkı
(in-kind contribution)
eş finansman olarak
kabul ediliyor mu?

Projelerin uygulanabilmesi için ihtiyaç halinde, üçüncü
tarafların personel, ekipman vb. ayni katkı (in-kind
controbution) sağlamaları mümkündür. Ancak bu
katkıların proje maliyeti olarak kabul edilmesi söz
konusu değildir.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
docs/2021-2027/digital/agr-contr/mga_dep_en.pdf
adresinde, Model Hibe Anlaşması Madde 6.3 ve 9.2’de
üçüncü tarafların ayni katkıları uygun olmayan maliyetler
içerisinde yer almaktadır.
“6.3 Ineligible costs and contributions: The following
costs or contributions are ineligible: (x) in-kind
contributions by third parties”
“9.2 Third parties giving in-kind contributions to the
action: Other third parties may give in-kind contributions
to the action (i.e. personnel, equipment, other goods,
works and services, etc. which are free-of-charge),
if necessary for the implementation.
Third parties giving in-kind contributions do not
implement any action tasks. They may not charge costs
or contributions to the action and the costs for the in-kind
contributions are not eligible.”
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Hedef 4:
24 Spesifik
İleri Dijital Beceriler
altındaki çağrıların
listesini sunabilir
misiniz?

Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler alanında 17 Kasım
2021 tarihinde iki çağrı açılmıştır:
• DIGITAL-2021-SKILLS-01- SPECIALISED - Specialised
education programmes in key capacity areas : Kilit
kapasite alanlarında özelleştirilmiş eğitim programları
çağrısı ile, yükseköğretim kurumlarının dijital uzmanların
eğitiminde dünya lideri yapılması ve ileri teknolojiler için
eğitim kapasitesinin artırılması öngörülmektedir.
• DIGITAL-2021-SKILLS-01-ANALYSIS - Advanced digital
skills analysis: Bu çağrı ile dijital alanlardaki eğitim
imkânları ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları hakkında
toplanan girdi ve verileri kullanarak ileri dijital becerilerin
geliştirilmesine ilişkin girişimlerin yaygınlaştırılması
desteklenecektir. İş gücü piyasası ihtiyaçlarının analizi
yapılacak ve yatırım için öncelikli alan önerileri
geliştirilecektir.
• DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU - Promoting
European Innovation in Education: Bu çağrı ile eğitimde
inovasyonun teşvik edilmesi ve start-up’lar ve KOBİ’ler
tarafından yenilikçi eğitim teknolojilerinin geliştirilmesinin
desteklenmesi yoluyla Avrupa çapında eğitim sektörünün
dijital dönüşümünün hızlandırılması amaçlanmaktadır.
• DIGITAL-2022-TRAINING-02-SHORTCOURSES-Short
term training courses in key capacity areas: Bu çağrı ile
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu kilit dijital teknolojiler alanında
kısa dönemli kursların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
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