
 

  
   

 

 

 

ENERJİ  ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: RDUK20200414002 
 

Bir İngiliz şirketi, bir Yunan araştırma organizasyonun da dahil olduğu bir konsorsiyumun parçası ve H2020 Sıvı 
Hidrojen yerleşik depolama tankları çağrısına katılmak için ticari kamyonlar için yeni bir tank seti geliştirmek 
üzere ortaklar aramaktadır.  
Araştırma işbirliği anlaşması ile kriyojenik ve hidrojen depolama konusunda uzman olan şirketler ile test ve son 
kullanma için enerji altyapı ortakları gibi ortaklar aranmaktadır. 

Referans no: BOFI20200408002 
 

Süpermarketler, hipermarket zincirleri, kafeler ve özel mağazalar için tasarlanan Fin akıllı LED aydınlatma 

sistemleri üreticisi, Avrupa'daki marketler için distribütörler aramaktadır. Güney Finlandiya merkezli şirket, iç 

pazarında iyi kurulmuş ve Avrupa'daki uluslararası pazar erişimini genişletmek istiyor. Şirket, birçok büyük 

tüketici elektroniği şirketi ile uzun bir süre boyunca uluslararası işbirliği deneyimine sahiptir. 

Referans no: BRDE20200224001 
 

Derin jeotermal enerji, derin sondaj teknolojisi ve özel makine tasarımı üzerinde çalışan bir Alman mühendislik 

ve danışmanlık şirketi, derin sondaj teknolojisine sahip şirketler ve dağıtım hizmeti ve ticari acentalık 

anlaşmaları kapsamında derin jeotermal enerji için özel makine ve teknoloji aramaktadır. 

Referans no: TOES20200222001 
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YAZILIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BORO20200401001 
 

Bir Rumen BT şirketi, taksi, shuttle, kargo, teslimat vb. gibi kara taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin 

yönetimi ve filo otomasyonu için tescilli bir bulut teknolojisi geliştirmiştir. Sistem, filo üzerinde tam kontrol, 

daha iyi zaman yönetimi sağlar ve şirketin toplam maliyetlerinin azaltılması, özellikle yakıt maliyetleri ve çalışma 

saati maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. Şirket, lisans anlaşmaları veya ticari anlaşmalar sunmak için ortak 

aramaktadır. 

Referans no: BOUA20200228002 
 

Oyun geliştirme alanında faaliyet gösteren Ukraynalı şirket, bir outsource anlaşması kapsamında ortak 
aramaktadır. KOBİ mobil, sosyal platformlar ile PC ve tarayıcı platformları için oyun geliştirmeye odaklanmıştır. 

Referans no: RDBE20200402001 
 

Bir Belçika üniversitesi tarafından barındırılan bir yazılım dil laboratuvarı, veri toplama, işleme ve analizlerinin 

uygulanmasında harcanan zaman ve maliyeti önemli ölçüde azaltan erişilebilir bir geliştirme aracı sunmak için 

bir FTI (H2020) koordine edecektir. Araştırma işbirliği için ürün / hizmet (IoT, endüstri 4.0, akıllı şehirler, filo ve 

varlık yönetimi, telematik vb.) oluşturmak veya optimize etmek için veri toplamaya dayanan bir konsorsiyum 

ortağı aramaktadırlar. 

Referans no: TODE20200402001 
 

Bir Alman BT şirketi, iş ortağı özelliklerine göre yazılım ve web veya mobil uygulamalar geliştirmeyi teklif 

etmektedir. Deneyimli ekip, ortağın ekibinin geliştirme sürecine dahil olmakta ve böylece en son teknolojiyi 

uygulayabildikleri benzersiz bir yaklaşım uygulamaktadır. Ortaklar teknik destekle ticari anlaşmalar için 

aranmaktadır. 

Referans no: BOUA20200408001 
 

Ukrayna BT tasarım ajansı, dış kaynak hizmet anlaşmaları kapsamında arayüz grafik tasarımında UX ve UI birinci 

sınıf deneyimi ile yeni başlayanlar ve akıllı şirketler için diğer yazılım geliştirme türlerini sunmaktadır. 

 

ÇEVRE ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BOES20200408001 
 

İspanyol bir mucit, sürdürülebilir enerji üretimi için bir rüzgar türbini sütunu geliştirmiş ve patentini almıştır. 

Şehirlerin rüzgârından yararlanan ve onu sürdürülebilir enerjiye dönüştüren bir dikey bıçak sisteminden 

oluşmaktadır. Mucit, lisans ve imalat sözleşmeleri teklif etmektedir. 

Referans no: BOIT20200305001 

Akıllı tasarımlı taş tasarım aydınlatma ve lamba üretiminde uzmanlaşmış İtalyan el sanatları şirketi, yeni pazar 

ihtiyaçlarını karşılamak için dağıtım anlaşması yapmak istemektedir.  



 

  
   

Bir İspanyol şirketi, kıyafetlerde antimikrobiyal koruma ve inhibisyonun dayanıklılığını sağlamak için 
antimikrobiyal ve çığır açan bir çözümün patentini almıştır. Dağıtım hizmetleri ortakları aranmaktadır. 

Referans no: TOSI20200330001 
 

Bir Sloven araştırma kuruluşu, mikrobiyal hücrelerin kontrollü toplanması için bir yöntem geliştirmiştir. Yöntem, 

bitki ve gıda biyoteknolojisi, fermantasyon, iyileştirme, biyolojik kirlenme vb. Gibi farklı biyoteknoloji 

alanlarında yararlıdır. Biyoteknolojik uygulamalarında mikrobiyal eş kültürleri kullanan ortaklar, teknolojiyi 

endüstriyel ortamda doğrulamak için teknik işbirliği anlaşmaları için aranmaktadır. 

Referans no: TODE20200406001 
 

Bir Alman mühendislik şirketi, kağıt atıklarının işlenmesi için yeni bir tesis düzeni ve ayırma yöntemi patentini 

almıştır. Yüzdürme sonrası işlemin en az bir kısmi reddetme akışı, önceki deinking devresine geri döndürülür. 

Sudan arındırma işlemleri sürekli olarak daha ekonomik ve çevreye duyarlı olacak şekilde değiştirilmekte, bu da 

malzeme kayıplarının azalmasına ve kimyasal tüketimine neden olmaktadır. Şirket, lisans anlaşması kapsamında 

kağıt endüstrisinden ortaklar aramaktadır. 

Referans no: TOCZ20200117006 
 

Bir Çek Ar-Ge kurumu, iç mekan bakımına duyulan ihtiyacı en aza indirirken, iç mekan ortamını olumlu yönde 

etkileyen bitki büyümesi için uygun koşullar yaratan bir teknoloji geliştirdi. Teknoloji lisanslama için 

sunulmaktadır. 

Referans no: TOES20200401002 
 

Mikro / nanoteknoloji alanında bir İspanyol araştırma organizasyonu, sulu süspansiyon veya fizyolojik ortamdaki 

partiküllerin / biyolojik hücrelerin gerçek zamanlı olarak kütle ve ışık saçılımının eşzamanlı olarak ölçülmesini 

sağlayan bir cihaz geliştirdi. Farklı hücre çizgilerini ayırt etmek için başarıyla kullanılmıştır, bu da hastalıkların 

teşhisi için yararlıdır. Bir lisans anlaşması yoluyla ticari sömürü ile ilgilenen ortaklar, laboratuvar / tanı ekipmanı 

üreticileri aranmaktadır. 

 

GIDA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BOES20200316001 
 

Sadece gurme gıda ürünleri üreten İspanyol şirketlerinden oluşan bir ihracat konsorsiyumu, Temmuz 2015'te 
kurulmuş olup, ürünlerinin yurtdışında tanıtımına ve satışına adanmıştır. Konsorsiyum dünya çapında 
distribütörler arıyor. Tüm ürünler el yapımı, özel ve en yüksek kalitededir. 

Referans no: BOPL20200331001 
 

Polonya'nın doğu kesiminde bulunan ve çeşitli doğal bitki özlerinin üretiminde uzmanlaşmış olan şirket, 
üretimlerinde bitki özleri kullanan kozmetik, gıda ve diyet takviyeleri üreticilerine satış yapan acenteler ve 
distribütörler arıyor. Dağıtım hizmetleri sözleşmesi ve ticari acente sözleşmeleri sunulmaktadır. Şirket belirli 
ülkelere satış reddi sunmaktadır: Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, 
İsveç, İngiltere, Abd. 

Referans no: BONL20200221002 
 



 

  
   

Gıda endüstrisinde otomatik ürün işleme sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir Hollanda şirketi, taşeron olarak 

endüstri mühendisliği ve otomasyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket, robotik, elektronik ve IT kontrol sistemleri 

ve bunların parçaları da dahil olmak üzere ürün işleme için komple makine ve sistemler tasarlar ve üretir. Şirket, 

gıda endüstrisinde taşeronluk veya üretim anlaşması kapsamında işbirliği yapmak isteyen ortaklar arıyor.  

 

Referans no: BOBG20200331002 
 

Bir Bulgar şirketi, taze, yerel kaynaklı ürünlerden,% 100 izlenebilir menşei ve kalitede sağlıklı çorbalar üretiyor. 
Çorbalar cam şişelerde sterilize ediliyor. Yoğun yaşam tarzları, sağlıklı diyetler, spor beslenmesi, alerjisi olan 
insanlar için ve vegan diyetleri için uygun hale getirilmiştir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. İstenen ortaklık: 
Dağıtım hizmetleri sözleşmesi;  İmalat sözleşmesi de bir seçenek olarak düşünülebilir. 
 

Referans no: BOSI20200406002 
 

Sloven şirketi farklı meyve, sebze ve bitkilerin dondurarak kurutulması (liyofilizasyon) ile uğraşmaktadır. Özel 

prosedürle suyu meyve ve sebzelerden uzaklaştırırlar ve gıdanın yapısını, rengini, aromasını ve bileşimini 

korurlar. Şirket, hâlihazırda liyofilize / kurutulmuş meyve ve sebzelerin satışı konusunda satış ağı ve tecrübesi 

olan ve  dağıtım hizmetleri anlaşması imzalamak isteyen güvenilir ortaklar arıyor. 

Referans no: BOSG20200227002 
 

Singapur şirketi, düşük glisemik indeksi (GI) olan Asya tatlıları ve premiksleri gibi sağlıklı ürünler 

geliştirmektedir. Bu şirketin ürünleri arasında soya pudingi, kueh bahulu (Asya pandispanyası) ve madlen 

pastası bulunmaktadır. Şirket ürünlerini Avrupa'ya dağıtmak için Avrupalı ortaklar arıyor. 

Referans no: BOUA20200410001 

 Ukraynalı şirket çok çeşitli atıştırmalıklar üretmektedir. Başlıca ürünler ayçiçeği, kabak çekirdeği ve çekirdek içi, 
yer fıstığıdır. Şirket, ISO 22000: 2018'e göre üretilen sağlık için yararlı yüksek kaliteli ürünler önermektedir. 
Şirket, dağıtım anlaşmaları kapsamında distribütörler veya perakende ağlarla işbirliği yapmak istemektedir. 
 

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR   

Çağrı Adı ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology)  
 



 

  
   

Konu:  Endüstriyel Biyoteknoloji  
 
ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı 

kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET 

faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar 

organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-

Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi 

beklenmektedir: 

 Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi 

 Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı 

 Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi 

 Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve 
polimerler gibi platform kimyasallar 

 Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil) 

 Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme                                                                             
 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi bulunmamaktadır. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.era-ib.net 

Çağrı Adı 2537 - TÜBİTAK - CAS (Çekya) İkili İşbirliği Çağrısı 
 

Konu:  Bilimsel ve Teknolojik 
 
TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (Czech Academy of Sciences – CAS) arasında iki ülkenin bilim insanları 

arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve 

teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çek 

Bilimler Akademisi’ne bağlı kuruluşlarda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları 

gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

 Çağrı kapanış son başvuru tarihi 1 Haziran 2020’dir. 

 Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

Çağrı Adı TÜBİTAK-Fransa Çağrısı 
 

http://www.era-ib.net/


 

  
   

Konu:  Bosphorus Programı 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği 

Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenmektedir. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri 

Fransa’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

Söz konusu çağrı tüm alanlara açık olacaktır ancak aşağıda yer alan tematik alanlardan gelen projelere öncelik 

verilmektedir. 

Ana Alanlar: 1. Sağlık; 2. Makina-İmalat; 3. Otomotiv, 4.Tarım 

1. Sağlık -Alt Alanlar: 

 İlaç:  Yenilikçi/Referans  İlaçlar; Kontrollü/Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler 

 Biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji: Kanser Araştırmaları; Hücre Biyolojisi 

 Sağlıkta Dijital Teknolojiler: E-Sağlık uygulamaları; Sağlıkta Büyük Veri ve Veri Analizi; Sağlıkta Yapay 
Zeka Uygulamaları 

 Biyomedikal Ekipman Teknolojileri: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Tıbbi Cihazlar 
2. Makina İmalat- Alt Alanlar: 

 Robotik ve Mekatronik 

 Fabrika Otomasyon Teknolojileri 

 Eklemeli İmalat Teknolojileri 
3. Otomotiv-Alt Alanlar: 

 Otomotiv Sektöründe Gömülü Sistemler 

 Otomotiv Sektöründe Hafifleştirmeye Yönelik Malzeme Teknolojileri 
4. Tarım-Alt Alanlar: 

 Tarımda Dijital Teknolojiler 

 Tarla ve Bahçe Bitkileri 

 Su Ekonomisi-Permakültür (Kalıcı Tarım) 

 Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları (veterinerlik hariç)  
 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 11 Haziran 2020’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/bosphorus_2020-cagri_metni.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/bosphorus_2020-cagri_metni.pdf


 

  
   

Çağrı Adı CoBioTech Projesi 2020 Çağrısı  
 

Konu: Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim 
 
Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri 

Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 

01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji 

araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin 

desteklenmesidir. 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 30 Haziran 2020’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.cobiotech.eu 

 

 

 

https://www.cobiotech.eu/

