Horizon2020

İş Programlarının ve
Çağrı Uygunluğunun İncelenmesi
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve
proje çağrılarının toplandığı iş programları
EMBRYONIX TTO tarafından taranır ve etraflıca
değerlendirilmek üzere akademisyenlere iletilir.
Akademisyenlerin çalışmak istediği çağrılar
çözümlenir ve projenin ‘değer zinciri’nin bir
taslağı hazırlanır. Avrupa Komisyonu’nun
beklentileri ve çağrının mantığı göz önüne
alınarak proje ortaklarının profilleri belirlenir.

Review of the Work Programme and
Call Match
Work programs will be examined and
presented to academics for further review. The
calls of interest are broken down and the
related value chain is mapped out. The profiles
of the potential partners are determined in line
with EU Comission’s expectations and logic of
the call.

Teklif Desteği
EMBRYONIX TTO proje fikrinin
şekillendirilmesinden teklif yazımına kadar tüm
süreci destekler. Bu kapsamda iş paketleri
oluşturulur, teklifin ‘etki’ (impact) kısmı
düzenlenir ve mali kısımları tamamlanır.
(EMBRYONIX TTO ve proje ortaklarının
bütçelerinin incelenmesi ve birleştirilmesi)
Ayrıca EMBRYONIX TTO çeşitli kanallar yoluyla
ortak arayışına destek olur ve ortak adaylarının
idari bilgilerini temin eder.

Review of the Work Programme and
Call Match
Support will be provided from the idea
generation to the proposal writing phase, and
will cover creation of work packages, editing of
the impact section, conclusion of the financial
sections (collecting and compiling EMBRYONIX
TTO and partners budgets), obtainig the
required administrative information, and
aiding in partner search through various
channels.

Teklif Değerlendirilmesi
EMBRYONIX TTO proje tekliflerini iş
programına uygunluk, biçim ve bütünlük,
yönetim şekli, fikri mülkiyet konuları ve mali yapı
açısından inceler. Bu değerlendirmeyi takiben
başvuru öncesi son bir ’proje onayı’ verilir.

Proposal Review
Proposals will be validated based on relevance
to the work programme, formatting level of
completion, management structrue intellectual
property matters, and general finance. A final
pre-submission check will follow next.

Çalıştaylar
Akademisyenler ilgili bilgi günleri ve proje
pazarları konusunda bilgilendirilir. EMBRYONIX
TTO Horizon2020 uzmanlarının işbirliği interaktif
ve verimlilik esaslı çalıştaylar düzenler.

Proposal Review
Academics will be notified of into days and
brokerage events revelant to the proposal.
Intimate, interactive workshop on Horizon2020
work programs and grant preperation will be
conducted by experts.

Fon Teklifi ve Teklif Konsültasyonu
EMBRYONIX TTO akademisyenlere
Horizon2020 projelerine nasıl katılacaklarına
dair danışmanlık verir. Tamamen kurum içi
kalan ve fikir gizliliğini gözeten Horizon2020
kılavuzları, konsept geliştirici şablon belgeler,
akademisyenleri katılımcı portalına hazırlayan
idari cetveller, gizlilik anlaşmaları ve finans
tabloları EMBRYONIX TTO tarafından temin
edilir.

Funding and Proposal Advice
Academics will be consulted as to how to
participate in a H2020 proposal, and
EMBRYONIX TTO will supply them with internal
H2020 guidance documents, templates to
help to fashion ideas, administrative forms to
aid in preapering fort he participant portal,
NDA’s and finance spreadssheets.

PARTNERLER

www.izto.org.tr/tr/

www.ieu.edu.tr/tr

www.izmirbilimpark.com.tr/
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