EJP SOIL 2. Dahili Proje Çağrısı Ön Duyurusu
Bu doküman EJP SOIL, 2. Dahili Proje Çağrısı kapsamında finanse edilecek ortak araştırma
projeleri için ön çağrı duyurusu niteliğindedir. Çağrı için program kapsamında tahsis edilen bütçe
30 M Euro'dur.
Çağrının açılış tarihi 01.04.2021, proje teklifleri için son tarih ise 31.05.2021'dir.

“EJP SOIL- Tarım topraklarının iklim dostu sürdürülebilir yönetimi” Avrupa Ortak Araştırma
Programı, iklim değişikliği ve gelecekteki gıda tedariki de dahil olmak üzere önemli toplumsal
sorunlara katkıda bulunmak üzere sürdürülebilir tarımsal toprak yönetimi çözümleri sağlama
hedefi ile 24 ülkenin ortaklığından oluşmaktadır.
Gerekçe ve Çağrının Amacı
Önemli toplumsal konularda bütünleşik bir yaklaşım ile EJP SOIL, çatısı altında ortaya koyulacak
her türlü yenilik ile Avrupa ve küresel pazarlar ile ilintili ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya
yönelik çözüm sunmayı amaçlamaktadır. EJP SOIL, dahili ve harici çağrılar aracılığı ile çok sayıda
araştırma ve yenilik projesi destekleyerek bilgi gelişimini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Bu 2 . dahili çağrının genel amacı, EJP SOIL ortakları ve bağlantılı üçüncü tarafların araştırma
projelerinin finanse edilmesi ile "AB Tarımsal Toprak Yönetimi Araştırmaları Yol Haritası" ve EJP
SOIL ikinci yıllık iş programı çerçevesinde belirlenen araştırma ve geliştirme boşluklarının
giderilmesidir.
EJP SOIL'in Kapsamı, Beklenen Etki ve Çıktılar
EJP SOIL, ortak bir vizyon geliştirilmesi ile araştırma stratejilerinin uzun vadeli uyumuna katkıda
bulunurken, aynı zamanda toprak bilimciler ve Avrupa'daki diğer toprak paydaşları ve ağlarına
yönelik platformların kurulmasının önünü açacaktır. Konsorsiyum ortakları arasında ortak bir
vizyon geliştirilmesi ile arzu edilen toprak özellikleri ve bunlara erişilmesine yönelik yollar ele
alınacaktır.
Dahili çağrılar çerçevesinde EJP SOIL ortakları ile Avrupa araştırmalarının önemli oyuncuları
arasında tarım bilimleri, ekoloji, toprak ve iklim bilimleri alanlarında uyumun teşviki
hedeflemektedir. İlgili bilgi gelişimini sağlamak üzere EJP SOIL, sentez ve envanter faaliyetleri ile
araştırma ve bütünleştirici projeleri hayata geçirecektir.
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Bütçe ve Fonlama Usulü
EJP SOIL, Şubat 2020'den başlamış ve Ocak 2025'e kadar sürecek 5 yıllık bir programdır. EJP SOIL
bir eş finansman (co-fund) niteliğinde olup Avrupa Komisyonu tarafından %50 (40 M €) ve
konsorsiyum ortakları tarafından %50 (40M €) oranında finanse edilmektedir. Bu doğrultuda,
EJP SOIL uygulama maliyetlerinin yaklaşık 80 M € tutarına gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Dahili proje çağrısı çerçevesinde sadece EJP SOIL ortakları ve bunlarla bağlantılı üçüncü taraflar
başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda çağrıya Türkiye’den sadece TAGEM bağlı enstitüleri
araştırmacıları proje sunabilecektir. Çağrı hazırlama sürecine katkı sağlayan EJP SOIL
katılımcıları, teklif hazırlama ve devamındaki araştırma projesi uygulamalarına
katılamamaktadır.
Aşağıdaki bağlantılardan çağrıya ilişkin diğer detaylara erişilebilmektedir:
Çağrı Konuları ve Detayları:
https://projects.au.dk/research‐projects/second‐internal‐call‐pre‐announcement/
Çağrı Dokümanı tam metni:
https://projects.au.dk/fileadmin/projects/ejpsoil/1st_Call_documents/2nd_Call_int_doc
uments/20210226_EJPSOIL_WP3_D3.4_2nd_Call_Pre‐announcement_cv_b_online.pdf

Bilgi Günü Etkinliği ‐ Çevrimiçi Webinar
12 Mart 2021 tarihinde çağrı kapsamında başvuruda bulunmayı planlayan ilgili katılımcılar için
bir çevrimiçi webinar etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinlikte, çağrı başlıkları, katılım
koşulları, proje sunma, değerlendirme kriterleri gibi bilgiler ile ayrıca katılımcılar tarafından
yöneltilen diğer sorular cevaplanacaktır.
Webinar'in dili İngilizce’dir. Etkinliğin Türkiye saati ile 15:00 ‐ 17:00 arasında
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Etkinliğe katılım sağlamak isteyen araştırmacıların öncelikle aşağıdaki bu adreste yer alan
online formu doldurmaları gerekmektedir.
Çağrı konusunda temasa geçilecek kişiler ve iletişim bilgileri;
Dr. Sevinç MADENOĞLU
(0312) 307 61 19
sevinc.madenoglu@tarimorman.gov.tr
Merve ALTAN
(0312) 307 61 02
merve.altan@tarimorman.gov.tr
Güncel bilgilerden haberdar olabilmek için EJP SOIL Bültenine www.ejpsoil.org adresinden
kaydolunuz.
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