
 

 
 

ENVISIONING WORKSHOP / VİZYON ÇALIŞTAYI 
OTURUMLARDA TARTIŞILACAK HORIZON EUROPE ÇAĞRILARI 

 
Çalıştayımızın son bölümünde Horizon Europe Çerçeve Programı Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite 
kapsamındaki son başvuru süreci Şubat 2022 ve Nisan 2022 olan çağrılar tartışılacaktır.  Çağrılar odak 
konularına göre sınıflandırdığımız 3 alt oturumda görüşülecektir. Çalıştayımızın son bölümü olan Proje 
Fikirleri bölümünde size en uygun oturumu seçebilmeniz için oturum başlıkları belirtilmiş, çağrılar 
sınıflandırılarak çağrı odak metinleri aşağıda açıklanmıştır. Proje Fikirleri bölümünde hedeflediğiniz 
çağrıya uygun oturumu seçerek ilgili proje fikirlerini bu oturumlarda görüşebilirsiniz. Tüm çağrı 
metinlerini incelemeniz için oturum öncesinde sizlerle paylaşıyoruz.  
 

Oturum 1 Çağrıları: 
 

Çağrı Kodu Çağrı Konusu 
Eylem 
Tipi 

TRL 
Proje 
Başına 
Yakl. Bütçe  

Fonlanacak 
Proje Sayısı 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-02: 
Next generation 

of renewable 
energy 

technologies 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
katalizör geliştirme, özel depolama 

sistemleri ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin tek bir enerji üretim 
sistemine entegrasyonu, ısıtma ve 
soğutma sistemleri, yakıt üretim 

sistemleri, hibrit sistemler dahil olmak 
üzere farklı yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında elektrik üretim çözümleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

doğrudan kullanımı gibi konuları içeren  
yenilenebilir enerji teknolojileri için 
yüksek riskli/yüksek getiri teknoloji 
gelişmelerini ele alması bekleniyor. 

Ortaklıklar veya diğer çağrılar kapsamına 
girdiği için aşağıdaki alanlar 

kapsanmamalıdır: Saf malzeme 
araştırması, konvansiyonel hidrojen 

üretimi ve yakıt hücreleri, piller ancak 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 

doğrudan yenilenebilir hidrojen üretimi 
konu kapsamındadır. 

RIA 3-4 3 M€ 11 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-03: 
Hybrid catalytic 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
yenilenebilir enerjiyi biyolojik veya 
biyolojik olmayan (hidrojen dışında) 

RIA 3-4 3.3 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03


 

conversion of 
renewable 
energy to 
carbon-neutral 
fuels 

karbon-nötr yenilenebilir yakıtlara 
dönüştürmek için kimyasal, 
elektrokimyasal, biyolojik, biyokimyasal ve 
termokimyasal katalitik süreçleri 
birleştiren,sıvı yakıtlara dayalı sektörlerde 
yüksek enerji yoğunluklu taşıyıcılar için 
gelecekteki talepler ve daha uzun vadeli 
tepki veren hibrit katalitik dönüşüm 
süreçleri geliştirecektir. En iyi atomik 
ekonomi ve spesifik marjinal maliyet 
düşüşü için dönüşüm verimliliğine ilişkin 
performansı önemli ölçüde artıran yeni 
katalizörlerin ve bağlantılı laboratuvar 
ölçekli bileşenlerin ve/veya sistemlerin 
geliştirilmesi ve kombinasyonu ele 
alınmalıdır. Çift işlevli katalizörlerin 
ve/veya sistemlerin geliştirilmesi, örn. 
katalizör/sorbent veya diğerleri dahil 
edilebilir. En az iki farklı katalizör tipinin 
uygun olduğu şekilde tek bir çok katalitik 
malzeme halinde birleştirilmesi ele 
alınmalıdır. Aynı hammaddeden daha 
geniş çeşitlilikte moleküllerin 
dönüştürülmesine ve hibrit katalitik 
sistemlerin daha yüksek ölçekli işlemlerde 
daha geniş uygulanmasına ilişkin 
gelişmeler incelenmelidir. Dönüşüm 
sürecinde sera gazı emisyonlarının 
azaltılması hedeflenmelidir. Uluslararası 
işbirliği teşvik edilmektedir. Elektroliz ile 
H2 üretiminin kombinasyonu ve CO2'nin 
katalitik dönüşümü için ayrı kullanımı bu 
konu kapsamında değildir. 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-04 
Physics and 
aerodynamics of 
atmospheric flow 
of wind for 
power 
production 

Rüzgar türbinleri büyüdükçe kanat uçları 
türbülanslı atmosferik akış özelliklerinden 
daha fazla etkilenirken, havadaki rüzgar 
enerjisi sistemleri daha da yüksek 
irtifalarda çalışır hale gelmiştir. 
Atmosferin bu bölgesi şu anda mikro 
ölçekteki mevcut sayısal modeller ile orta 
ölçekteki modeller arasında yer 
almaktadır. Ayrıca, bu farklı irtifa 
modellerinin veri entegrasyonu hala 
yetersizdir. Bu nedenle, özellikle rüzgar 
enerjisi üretim tahmini ve rüzgar enerjisi 
teknolojisi bileşenlerinin tasarımı ile ilgili 
olarak, atmosferik akış fiziğinin daha iyi 

RIA 5 6 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04


 

anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu sebeple bu 
çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
geliştirilmiş rüzgar çiftliği tasarımını, yer 
seçimini, dağıtımı ve işletimi 
destekleyerek küçük ölçekli kontrollü 
deneyler ile tam ölçekli dağıtım arasındaki 
boşluğun kapatılması, sistem 
güvenilirliğini ve güç üretiminin 
geliştirlmesi, çiftlik tasarımı ve enerji 
üretimi ile rüzgar teknolojisi bileşenlerinin 
tasarımı ve dayanıklılığı ile ilgili ekonomik 
belirsizliklerin azaltılması, yüksek rüzgar 
akışını ve güç üretimini doğru bir şekilde 
tahmin edebilen sayısal modellerin 
geliştirilmesi amaçlarını benimsemelidir. 
Ayrıca, iz modellemesini ve modellerin 
gerçek durum rüzgar çiftliği verileriyle 
entegrasyonunu da iyileştirecek, sayısal 
modellerin test edilmesi ve performans 
takibi için Büyük ve açık erişimini 
desteklemelidir.  

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-12 
Innovation on 
floating wind 
energy 
deployment 
optimized for 
deep waters and 
different sea 
basins 
(Mediterranean 
Sea, Black Sea, 
Baltic Sea, North-
east Atlantic 
Ocean) 

Çağrı kapsamındaki proje tekliflerinin 
Avrupa'daki olası deniz havzalarından 
birinde uygulanması bekleniyor. Yüzer 
rüzgar türbinleri, altyapılar, dinamik 
kablolar, kontrol sistemleri ve 
demirlemelerdeki yeniliklerin 
(malzemeler, teknolojiler, tasarımlar,…) 
üretimi konuları,  gerçek kullanım 
senaryosunda, tanımlanan çözümlerin 
yaşam beklentisi, maliyet düşürme ve 
ayrıca yüzer bir açık deniz rüzgar 
kurulumunun işletimi ve bakımı açısından 
iyileştirme sağlanması gibi başlıklar 
geliştirilebilir. Ayrıca önerilen yeniliklerin, 
açık deniz rüzgarının derin denizlerde 
yayılma oranını nasıl olumlu bir şekilde 
artırdığını, sermaye, işletme ve bakım 
maliyetlerini nasıl azalttığını göstermenin 
yanı sıra, seri üretime odaklanan yüzen bir 
enerji endüstrisi sektörü için endüstriyel 
bir yol haritası sunma gibi bir misyonu 
olmalıdır. Tekrarlanabilirliği, ölçeği 
büyütmeyi ve gelecekteki planlama 
kararlarına yardımcı olmak için tüm 
gösterimleri tam ve şeffaf bir şekilde 
belgelemek, endüstriyel seri üretime özel 
olarak odaklanarak, çeşitli ortamlarda 

IA** 7 16 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12


 

büyük ölçekli dağıtıma uygun modüler bir 
tasarım sergilenmeli hedeflenmelidir.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-02: 
Demonstration 
of innovative 
materials, supply 
cycles, recycling 
technologies to 
increase the 
overall circularity 
of wind energy 
technology and 
to reduce the 
primary use of 
critical raw 
materials 

Çağrı kapsamında değerlendirilecek proje 
önerilerinin aşağıdaki faaliyet alanlarından 
birine hitap etmesi beklenmektedir.  

• Rüzgar teknolojisinin döngüselliğini 
artırmak için kompozit malzeme geri 
dönüşüm teknolojilerinin büyük 
ölçekli endüstriyel gösteriminin 
geliştirilmesiyle ilgili tekliflerin, bir 
çalışma ortamında büyük ölçekli geri 
dönüşüm teknolojilerini göstermesi 
beklenmektedir.  

• Kritik hammaddeleri 
değiştirmek/ikame etmek için 
alternatif çözümlerin geliştirilmesi ve 
bunların tedarik döngülerini 
göstermesi, kaynak bulma 
süreçlerinin verimliliğini artırması ve 
kısıtlı malzemeleri etkin bir şekilde 
değiştirmesi hedeflenmektedir.  

• Teklifler, bu tür önerilen çözümlerin 
rüzgar enerjisi üzerindeki döngüselliği 
ve/veya geri dönüştürülebilirliği 
teşvik etme üzerindeki etkisinin yanı 
sıra döngüsellik potansiyellerini, 
finansal fizibilitelerini ve 
ölçeklendirilme potansiyellerini 
gösterecektir.  

IA 6-7 40 M€ 3 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-07: 
Demonstration 
of innovative 
rotor, blades and 
control systems 
for tidal energy 
devices 

Kontrol ve durum izleme sistemleri de 
dahil olmak üzere, gelgit türbini rotor ve 
kanatlarının geliştirilmiş güvenilirliği ve 
verimliliği için daha fazla teknoloji 
araştırması ve gösterimine ihtiyaç vardır. 
Rotor ve kanatların denize elverişliliğinin 
iyileştirilmesi, arıza olasılığını azaltacak, 
yıllık enerji üretimi ve işletme 
maliyetlerinde artış sağlayacaktır. Çağrı 
kapsamındaki proje önerilerinin uzun 
süreler (12-24 ay) boyunca gerçek deniz 
koşullarında gelgit enerjisi cihazları için 

IA 7 10 M€ 1 



 

durum izleme sistemleri de dahil olmak 
üzere yenilikçi rotor ve kanat çözümleri 
geliştirmesi, yüksek performanslı bilgi 
işlem ve dijitalleştirme süreçlerini 
içermesi beklenmektedir.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-08: 
Supporting the 
action of 
consumers in the 
energy market 
and guide them 
to act as 
prosumers, 
communities and 
other active 
forms of active 
participation in 
the energy 
activities 

Enerji piyasasında değişen regülasyonlar 
ve koşullar piyasada üreten tüketicilerin 
ve enerji topluluklarının daha aktif bir 
rolünün yolunu açmıştır. Tüketiciler, 
üreten tüketiciler ve enerji toplulukları 
olarak vatandaşlar arasında etkileşimleri 
mümkün kılmak ve enerji (özellikle 
elektrik) piyasalarına katılımı teşvik etmek 
için yenilikçi araçlar ve özel çözümler 
geliştirilmeli ve test edilmelidir. Bu amaçla 
çağrı kapsamındaki projeler vatandaşları, 
teknolojileri, düzenlemeleri ve piyasaları 
birbirine bağlamalıdır. Vatandaşları 
birbirleriyle, tedarikçilerle, toplayıcılarla 
ve diğer ilgili piyasa paydaşlarıyla 
doğrudan temasa sokmak ve üreten 
tüketicilerin memnuniyetini ve katılımını 
artırmak için uygun dijital platformlar 
kullanarak enerji topluluğu paradigma 
değişiminin sözü edilen bağlamda 
gösterilmesini desteklemek için araçlar 
geliştirilmelidir. Dağınık Enerji 
Kaynaklarının gerçek zamanlı 
optimizasyonuna ve YEK veya talep 
yanıtında hane veya topluluk düzeyinde 
yatırım kararlarının kolaylaştırılmasına 
katkıda bulunmak için bu etkileşimli 
araçların kullanımını göstermek amaç 
olmalıdır.  

IA 6-8 18 M€  3 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-10: 
Interoperable 
solutions for 
flexibility 
services using 
distributed 
energy storage 

Bu çağrıdaki amaç gerçek yaşam 
ortamında depolama esnekliğinin 
sorunsuz kullanımını ve birlikte çalışabilir 
dağıtılmış depolama teknolojisi 
geliştirmektir. Ev, bina veya topluluklar 
için bağlı güç şebekesi içinde gerçek 
zamanlı veri paylaşımı ve işletimi dahil 
yenilikçi Pil Enerjisi Depolama Sistemleri 
(BESS) veya Hibrit Enerji Depolama 
Sistemleri HESS çözümlerini 
geliştirilmelidir.  

IA 5-7 7 M€  3 



 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-11: 
Demonstration 
of innovative 
forms of storage 
and their 
successful 
operation and 
integration into 
innovative 
energy systems 
and grid 
architectures 

Bağımsız veya birleşik yenilikçi depolama 
çözümlerinin (örn. kimyasal, elektrik, 
termal, örneğin basınçlı hava/sıvı dahil 
mekanik, süper kapasitörler, yenilikçi 
hidroelektrik depolama çözümleri) başarılı 
çalışmasının ve yenilikçi enerji 
sistemlerine ve şebeke mimarilerine 
entegrasyonunun gösterilmesi 
amaçlanmaktadır.  Proje önerileri 
kapsamındaki çözümler, yenilikçi 
depolama çözümlerinin, yenilenebilir 
enerjileri arayüzünde etkin bir şekilde yer 
alarak talep sektöründe (sanayi, enerji, 
ulaşım, konut, tarım) Avrupa enerji mixine 
başarılı bir şekilde nüfuz etmesini nasıl 
sağlayabileceğini ve daha da ileriye 
götürebileceğini göstermelidir.   

IA 6-7 30 M€ 4 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-13: 
Energy system 
modelling, 
optimisation and 
planning tools 

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin 
aşağıdaki sonuçların tümüne katkıda 
bulunması beklenmektedir: 

• Bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında 
kamu otoritelerine ve ağ 
operatörlerine, enerji sisteminin 
bileşenlerinin özelleştirilebilir açık 
kaynak modellerinin yanı sıra bu 
bileşen modellerini tüm enerji 
taşıyıcılarıyla ilgili altyapıyı entegre 
eden bir enerji sistemi modeline 
birleştirmek için araçlar sağlanması 

• Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak için yenilenebilir ve düşük 
emisyonlu enerji kaynaklarının 
geliştirilmesini ve altyapının 
(depolama dahil) geliştirilmesini daha 
iyi planlamalarını ve optimize 
etmelerini sağlamak için bölgesel, 
ulusal ve Avrupa çapında kamu 
otoritelerine ve ağ operatörlerine 
açık kaynaklı bir araç sağlanması .  

RIA  6 M€ 1 

 
 
 
 
 
 



 

 

Oturum 2 Çağrıları: 
 

Çağrı Kodu Çağrı Konusu 
Eylem 
Tipi 

TRL 
Proje 
Başına 
Yakl. Bütçe  

Fonlanacak 
Proje Sayısı 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-02: 
Next generation 

of renewable 
energy 

technologies 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
katalizör geliştirme, özel depolama 

sistemleri ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin tek bir enerji üretim 
sistemine entegrasyonu, ısıtma ve 
soğutma sistemleri, yakıt üretim 

sistemleri, hibrit sistemler dahil olmak 
üzere farklı yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında elektrik üretim çözümleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

doğrudan kullanımı gibi konuları içeren  
yenilenebilir enerji teknolojileri için 
yüksek riskli/yüksek getiri teknoloji 
gelişmelerini ele alması bekleniyor. 

Ortaklıklar veya diğer çağrılar kapsamına 
girdiği için aşağıdaki alanlar 

kapsanmamalıdır: Saf malzeme 
araştırması, konvansiyonel hidrojen 

üretimi ve yakıt hücreleri, piller ancak 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 

doğrudan yenilenebilir hidrojen üretimi 
konu kapsamındadır. 

RIA 3-4 3 M€ 11 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-03: 
Hybrid catalytic 
conversion of 
renewable 
energy to 
carbon-neutral 
fuels 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
yenilenebilir enerjiyi biyolojik veya 
biyolojik olmayan (hidrojen dışında) 
karbon-nötr yenilenebilir yakıtlara 
dönüştürmek için kimyasal, 
elektrokimyasal, biyolojik, biyokimyasal ve 
termokimyasal katalitik süreçleri 
birleştiren,sıvı yakıtlara dayalı sektörlerde 
yüksek enerji yoğunluklu taşıyıcılar için 
gelecekteki talepler ve daha uzun vadeli 
tepki veren hibrit katalitik dönüşüm 
süreçleri geliştirecektir. En iyi atomik 
ekonomi ve spesifik marjinal maliyet 
düşüşü için dönüşüm verimliliğine ilişkin 
performansı önemli ölçüde artıran yeni 
katalizörlerin ve bağlantılı laboratuvar 
ölçekli bileşenlerin ve/veya sistemlerin 
geliştirilmesi ve kombinasyonu ele 

RIA 3-4 3.3 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03


 

alınmalıdır. Çift işlevli katalizörlerin 
ve/veya sistemlerin geliştirilmesi, örn. 
katalizör/sorbent veya diğerleri dahil 
edilebilir. En az iki farklı katalizör tipinin 
uygun olduğu şekilde tek bir çok katalitik 
malzeme halinde birleştirilmesi ele 
alınmalıdır. Aynı hammaddeden daha 
geniş çeşitlilikte moleküllerin 
dönüştürülmesine ve hibrit katalitik 
sistemlerin daha yüksek ölçekli işlemlerde 
daha geniş uygulanmasına ilişkin 
gelişmeler incelenmelidir. Dönüşüm 
sürecinde sera gazı emisyonlarının 
azaltılması hedeflenmelidir. Uluslararası 
işbirliği teşvik edilmektedir. Elektroliz ile 
H2 üretiminin kombinasyonu ve CO2'nin 
katalitik dönüşümü için ayrı kullanımı bu 
konu kapsamında değildir. 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-06 
Novel 
approaches to 
concentrated 
solar power 
(CSP) 

Çağrı kapsamında güç üretmek için 
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kullanan 
yeni çözümleri içeren projelere destek 
verilecektir. Güç dağıtımı açısından, yeni 
çözümlerin en azından mevcut ticari 
kurulumlara eşdeğer bir performans 
sağlaması gerekecektir. Güç ve ısıyı bir 
araya getiren çözümler de kapsam 
içindedir. Ayrıca, fotovoltaik teknoloji ile 
konsantre güneş enerjisi teknolojisini 
destekleyen çözümler de kapsam 
içindedir. Projeler, önerilen çözümlerin 
sürdürülebilirliğini çevresel ve sosyo-
ekonomik açıdan değerlendirmelidir. 
Başvuru sahipleri, bir 'tasarım yoluyla 
döngüsellik' yaklaşımını dikkate almaya 
teşvik edilir. 

RIA 4-5 3 M€ 3 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-07 
Stable high-
performance 
Perovskite 
Photovoltaics 

Perovskite PV, günümüzde %25'in 
üzerinde yüksek güç verimliliği (PCE) 
sağladıkları için güneş enerjisi dönüşümü 
için gelişen bir teknoloji olarak öne 
çıkmaktadır. Aynı zamanda perovskite yarı 
iletkenler, bol ve düşük maliyetli başlangıç 
malzemelerine dayalıdır ve basit ve 
ekonomik yöntemlerle işlenebilir. 
Perovskite malzemelerin ayarlanabilir 
bant aralığı, güneş pillerinin ötesinde bile 
çok çeşitli optoelektronik cihazlarda 

RIA 5 5 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07


 

birçok uygulamaya sahiptir. Ancak 
ekonomik fizibilitesi tartışılmakla birlikte 
hücre kararlılığı sorunlarına ek olarak, 
kurşun kullanımı ve ölçek büyütme, 
perovskite teknolojilerini pazara 
sunmanın ana zorluklarıdır. Çağrı 
kapsamındaki proje teklifleri malzemeden 
modüle karşılaşılan bozulma 
sorunlarını/mekanizmalarını araştırma, 
bileşen malzemeleri, hücre mimarisini, 
arayüzleri, hücreler arasındaki ara 
bağlantıları, üretim sırasındaki çevre 
koşullarını optimize ederek kararlı ve 
yüksek verimli perovskite PV 
mimarileri/modülleri üretimi konularını 
kapsamalıdır.  

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-10 
Innovative 
foundations, 
floating 
substructures 
and connection 
systems for 
floating PV and 
ocean energy 
devices 

Çağrı kapsamındaki proje tekliflerinin çok 
yüksek rüzgar (hız >25 m/s), akım (hız >25 
m/s), akım ( >1,2 m/s) ve dalga (yükseklik 
>14 m) yükleri ve okyanus enerji 
sistemlerinin tüm unsurları üzerinde 
korozyon ve biyolojik kirlilik,  açık denizde 
yüzen PV ve/veya okyanus enerjisi 
cihazlarında kullanılan yeni prototip 
bileşenleri ve malzemeleri geliştirilmesi, 
geliştirilmiş tahmine dayalı hesaplama 
modelleme araçlarının kullanımıyla 
birlikte malzeme özellikleri araştırılması, 
malzeme özellikleri için gelişmiş tahmine 
dayalı hesaplama modelleme araçlarının 
araştırılması konularını içermelidir. Proje 
amaçları için mevcut test tesislerinin ve 
ilgili araştırma altyapılarının kullanılması 
düşünülmelidir. 

RIA 4-5 3.5 M€ 3 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-13 
Demonstration 
pilot lines for 
alternative and 
innovative PV 
technologies 
(Novel c-Si 
tandem, thin film 
tandem, bifacial, 
CPV, etc.) 

Araştırmalar Avrupa’nın iklim ve enerji 
hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar 600 
GW'a kadar ve 2050'ye kadar 1 TW'ye 
kadar PV üretim kapasitesi kurması 
gerektiğini göstermektedir.  Bu yarışta 
Avrupa, yeni nesil PV modülleri 
geliştirmek ve dağıtmak için fırsata 
sahiptir. Bu alanda yeni ve 
gelişmiş/yenilikçi teknolojiler 
bulunmaktadır ancak pilot üretim 
hatlarındaki somut uygulamalar Bu 
teknolojileri desteklememektedir.  Bu 
nedenle bu çağrıdaki amaç, çok daha 

IA 7 15 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13


 

yüksek verimlilik ve/veya daha yüksek 
enerji verimi, aynı kullanım ömrü ve 
bozulma oranı ve standart kristal 
teknolojilerle karşılaştırılabilir maliyetlere 
ulaşımlası, büyük ölçekli Endüstri 4.0 
fabrikalarının maliyetleri düşürmesi için 
olanaklar sunan bu teknolojileri 
ilerletmektir. Çağrı kapsamındaki teklifler  
pilot hat düzeyinde yenilikçi veya mevcut 
PV teknolojilerinin alternatif ve gelişmiş 
versiyonlarını ve ilgili üretim ekipmanı 
geliştirmek, Endüstri 4.0 kavramlarını 
uygulamak, üetilen ürünlerin performans 
özelliklerini (verimlilik, dayanıklılık, 
güvenilirlik vb.) test etmek, GW 
aralığındaki bireysel çıktı kapasitesine 
sahip üretim tesisleri stratejilerin 
geliştirilmesi konularını içermelidir.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-03: 
Advanced 
manufacturing of 
Integrated PV 

"Entegre PV" lerin halen en iyi bilinen ve 
geliştirilmiş uygulamaları  PV'lerin bina 
kaplama çözümünün yerini alan bir sistem 
olarak ele alındığı uygulamalardır. 
Bununla birlikte, örneğin altyapıda, 
otomotiv endüstrisinde tarımda vb. diğer 
uygulamalarda da PV çözümleri ortaya 
çıkmaktadır.  Çağrı kapsamındaki proje 
önerileri aşağıdaki başlıkları ele almalıdır; 

Pilot hat düzeyinde esnek otomatik 
üretim modeli, çeşitli uygulamalar için 
farklılaştırılmış ürün tasarımı , proses ve 
kalite kontrol için gelişmiş sağlam 
tekniklerin entegrasyonu, hızla gelişen 
yeni hücre ve modül teknolojilerine 
kolayca uyarlanabilen ekipman tasarımı, 
entegre fotovoltaik kullanımının kod ve 
standartlarına uygun, rekabetçi 
maliyetlerde yüksek ürün verimliliği ve 
dayanıklılığı, Endütri 4.0,Pazara giriş 
stratejilerinin geliştirilmesi, endüstriyel 
inşaat/tadilat işleri için PV sektörü ile 
inşaat sektörü arasında işbirliği kurulması 

IA 7 32 M€ 2 

HORIZON-
CL5-2022-
D3-01-06: 
Novel Agro-

Agro-Fotovoltaikler hem mahsul üretmek 
hem de PV elektriği üretmek için tarım 
alanlarını aynı anda kullanma 
yaklaşımlarını ifade eder. Bu şekilde, agro 
fotovoltaikleri arazi kullanım verimliliğini 

IA 7 10 M€ 2 



 

Photovoltaic 
systems 

artırır ve tarım sektöründeki enerji 
yoksulluğu sorununu çözerken PV 
kapasitesinin genişletilmesini sağlar ve 
tarım için verimli ekilebilir alanları korur. 
Çağrı kapsamındaki proje önerileri 
aşağıdaki konuları ele almalıdır.  

• Uygun büyüme koşullarına izin veren 
ve bunlara uyarlanan ve aynı 
zamanda tüm yılı kapsayan elektrik 
üreten PV hücre 
teknolojileri/sistemleri kullanan 
seralar için tarımsal fotovoltaik 
sistemler geliştirilmesi   

• Sistemin fizibilitesini, güvenilirliğini, 
tekrarlanabilirliğini, sağlamlığını ve 
bakım kolaylığını ve ilgili KPI'ların 
tanımlanması ve gösterilmesi 

• Konsept ve pazara giriş stratejisi için 
modeller geliştirilmesi 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-08: 
Supporting the 
action of 
consumers in the 
energy market 
and guide them 
to act as 
prosumers, 
communities and 
other active 
forms of active 
participation in 
the energy 
activities 

Enerji piyasasında değişen regülasyonlar 
ve koşullar piyasada üreten tüketicilerin 
ve enerji topluluklarının daha aktif bir 
rolünün yolunu açmıştır. Tüketiciler, 
üreten tüketiciler ve enerji toplulukları 
olarak vatandaşlar arasında etkileşimleri 
mümkün kılmak ve enerji (özellikle 
elektrik) piyasalarına katılımı teşvik etmek 
için yenilikçi araçlar ve özel çözümler 
geliştirilmeli ve test edilmelidir. Bu amaçla 
çağrı kapsamındaki projeler vatandaşları, 
teknolojileri, düzenlemeleri ve piyasaları 
birbirine bağlamalıdır. Vatandaşları 
birbirleriyle, tedarikçilerle, toplayıcılarla 
ve diğer ilgili piyasa paydaşlarıyla 
doğrudan temasa sokmak ve üreten 
tüketicilerin memnuniyetini ve katılımını 
artırmak için uygun dijital platformlar 
kullanarak enerji topluluğu paradigma 
değişiminin sözü edilen bağlamda 
gösterilmesini desteklemek için araçlar 
geliştirilmelidir. Dağınık Enerji 
Kaynaklarının gerçek zamanlı 
optimizasyonuna ve YEK veya talep 
yanıtında hane veya topluluk düzeyinde 
yatırım kararlarının kolaylaştırılmasına 
katkıda bulunmak için bu etkileşimli 

IA 6-8 18 M€  3 



 

araçların kullanımını göstermek amaç 
olmalıdır.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-10: 
Interoperable 
solutions for 
flexibility 
services using 
distributed 
energy storage 

Bu çağrıdaki amaç gerçek yaşam 
ortamında depolama esnekliğinin 
sorunsuz kullanımını ve birlikte çalışabilir 
dağıtılmış depolama teknolojisi 
geliştirmektir. Ev, bina veya topluluklar 
için bağlı güç şebekesi içinde gerçek 
zamanlı veri paylaşımı ve işletimi dahil 
yenilikçi Pil Enerjisi Depolama Sistemleri 
(BESS) veya Hibrit Enerji Depolama 
Sistemleri HESS çözümlerini 
geliştirilmelidir.  

IA 5-7 7 M€  3 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-11: 
Demonstration 
of innovative 
forms of storage 
and their 
successful 
operation and 
integration into 
innovative 
energy systems 
and grid 
architectures 

Bağımsız veya birleşik yenilikçi depolama 
çözümlerinin (örn. kimyasal, elektrik, 
termal, örneğin basınçlı hava/sıvı dahil 
mekanik, süper kapasitörler, yenilikçi 
hidroelektrik depolama çözümleri) başarılı 
çalışmasının ve yenilikçi enerji 
sistemlerine ve şebeke mimarilerine 
entegrasyonunun gösterilmesi 
amaçlanmaktadır.  Proje önerileri 
kapsamındaki çözümler, yenilikçi 
depolama çözümlerinin, yenilenebilir 
enerjileri arayüzünde etkin bir şekilde yer 
alarak talep sektöründe (sanayi, enerji, 
ulaşım, konut, tarım) Avrupa enerji mixine 
başarılı bir şekilde nüfuz etmesini nasıl 
sağlayabileceğini ve daha da ileriye 
götürebileceğini göstermelidir.   

IA 6-7 30 M€ 4 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-13: 
Energy system 
modelling, 
optimisation and 
planning tools 

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin 
aşağıdaki sonuçların tümüne katkıda 
bulunması beklenmektedir: 

• Bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında 
kamu otoritelerine ve ağ 
operatörlerine, enerji sisteminin 
bileşenlerinin özelleştirilebilir açık 
kaynak modellerinin yanı sıra bu 
bileşen modellerini tüm enerji 
taşıyıcılarıyla ilgili altyapıyı entegre 
eden bir enerji sistemi modeline 
birleştirmek için araçlar sağlanması 

• Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak için yenilenebilir ve düşük 
emisyonlu enerji kaynaklarının 

RIA  6 M€ 1 



 

geliştirilmesini ve altyapının 
(depolama dahil) geliştirilmesini daha 
iyi planlamalarını ve optimize 
etmelerini sağlamak için bölgesel, 
ulusal ve Avrupa çapında kamu 
otoritelerine ve ağ operatörlerine 
açık kaynaklı bir araç sağlanması .  

 

Oturum 3 Çağrıları: 
 

Çağrı Kodu Çağrı Konusu 
Eylem 
Tipi 

TRL 
Proje 
Başına 
Yakl. Bütçe  

Fonlanacak 
Proje Sayısı 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-02: 
Next generation 

of renewable 
energy 

technologies 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
katalizör geliştirme, özel depolama 

sistemleri ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin tek bir enerji üretim 
sistemine entegrasyonu, ısıtma ve 
soğutma sistemleri, yakıt üretim 

sistemleri, hibrit sistemler dahil olmak 
üzere farklı yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında elektrik üretim çözümleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

doğrudan kullanımı gibi konuları içeren  
yenilenebilir enerji teknolojileri için 
yüksek riskli/yüksek getiri teknoloji 
gelişmelerini ele alması bekleniyor. 

Ortaklıklar veya diğer çağrılar kapsamına 
girdiği için aşağıdaki alanlar 

kapsanmamalıdır: Saf malzeme 
araştırması, konvansiyonel hidrojen 

üretimi ve yakıt hücreleri, piller ancak 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 

doğrudan yenilenebilir hidrojen üretimi 
konu kapsamındadır. 

RIA 3-4 3 M€ 11 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-03: 
Hybrid catalytic 
conversion of 
renewable 
energy to 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri 
yenilenebilir enerjiyi biyolojik veya 
biyolojik olmayan (hidrojen dışında) 
karbon-nötr yenilenebilir yakıtlara 
dönüştürmek için kimyasal, 
elektrokimyasal, biyolojik, biyokimyasal ve 
termokimyasal katalitik süreçleri 
birleştiren,sıvı yakıtlara dayalı sektörlerde 

RIA 3-4 3.3 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03


 

carbon-neutral 
fuels 

yüksek enerji yoğunluklu taşıyıcılar için 
gelecekteki talepler ve daha uzun vadeli 
tepki veren hibrit katalitik dönüşüm 
süreçleri geliştirecektir. En iyi atomik 
ekonomi ve spesifik marjinal maliyet 
düşüşü için dönüşüm verimliliğine ilişkin 
performansı önemli ölçüde artıran yeni 
katalizörlerin ve bağlantılı laboratuvar 
ölçekli bileşenlerin ve/veya sistemlerin 
geliştirilmesi ve kombinasyonu ele 
alınmalıdır. Çift işlevli katalizörlerin 
ve/veya sistemlerin geliştirilmesi, örn. 
katalizör/sorbent veya diğerleri dahil 
edilebilir. En az iki farklı katalizör tipinin 
uygun olduğu şekilde tek bir çok katalitik 
malzeme halinde birleştirilmesi ele 
alınmalıdır. Aynı hammaddeden daha 
geniş çeşitlilikte moleküllerin 
dönüştürülmesine ve hibrit katalitik 
sistemlerin daha yüksek ölçekli işlemlerde 
daha geniş uygulanmasına ilişkin 
gelişmeler incelenmelidir. Dönüşüm 
sürecinde sera gazı emisyonlarının 
azaltılması hedeflenmelidir. Uluslararası 
işbirliği teşvik edilmektedir. Elektroliz ile 
H2 üretiminin kombinasyonu ve CO2'nin 
katalitik dönüşümü için ayrı kullanımı bu 
konu kapsamında değildir. 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-09 
Carbon-negative 
sustainable 
biofuel 
production 

Çağrı kapsamında sunulacak teklifler 
biyojenik atık gaz emisyonlarını 
engelleyerek veya süreçten biyojenik atık 
gaz emisyonlarının biyolojik ve/veya 
kimyasal/diğer yakalamalarını dahil 
ederek sürdürülebilir biyoyakıt üretim 
süreçlerinde karbon israfını en aza 
indirmek için uygun maliyetli çözümler 
geliştirmelidir. Biyolojik kökenli 
yenilenebilir yakıtların aşağı akış sentezi 
veya geri dönüşüm yoluyla sürdürülebilir 
biyoyakıt üretimine entegre edilmesi 
konularını içermelidir. Öneriler ayrıca, 
örneğin biyokömür üretimini entegre 
ederek ve organik karbon içeriğini ve 
toprağın işlevselliğini arttırmak için toprak 
ıslahı olarak kullanarak ve aynı zamanda 
karbonu toprağa ayırmanın bir yolu 

RIA 4-5 5 M€ 3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09


 

olarak, biyojenik karbon depolaması için 
yenilikçi bir yaklaşımı da içerebilir.  
Yenilenebilir hidrojen üretimi ile sinerjiler, 
hidrojendeki ek ihtiyaçları karşılamak, 
genel biyokütle dönüşüm verimliliğini 
artırmak, biyojenik karbon atığını en aza 
indirmek ve biyoyakıt üretiminin fosil 
karbon ayak izini azaltmak için 
sürdürülebilir biyoyakıt üretimine uygun 
şekilde dahil edilerek geliştirilebilir.  Genel 
GHG emisyonları, sosyoekonomik yönleri 
ele almanın yanı sıra biyojenik atık gazları 
yerinde yeniden kullanırken, negatif GHG 
emisyonlarını ve biyoyakıt üretiminin 
daha yüksek sürdürülebilirlik potansiyelini 
kanıtlamak için bir Yaşam Döngüsü Analizi 
temelinde değerlendirilmelidir. 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-14 
Demonstration 
of large-scale 
CHP technologies 
for a shift to the 
use of biogenic 
residues and 
wastes 

Çağrı kapsamındaki proje teklifleri sürekli, 
uygun maliyetli ve düşük emisyonlu 
operasyon için bölgesel kaynaklı 
sürdürülebilir biyojenik kalıntılar ve 
atıkların veya türetilmiş ara biyoenerji 
taşıyıcılarının tam kullanımına yönelik fosil 
CHP sistemlerinin güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Tekliflerin, enerji sistemi 
ağı içinde esnek ve modüler operasyon 
için uzun vadeli senaryoları ele alması ve 
tüm göstericileri eksiksiz ve şeffaf bir 
şekilde belgelemesi, tekrarlanabilirliği, 
ölçeklendirmeyi sağlaması ve gelecekteki 
planlama kararlarına yardımcı olması 
beklenmektedir.  

IA 7 10 M€ 1 

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-15 
Solutions for 
more sustainable 
geothermal 
energy 

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin 
çevresel etkiyi azaltabilecek ve jeotermal 
enerjinin genel daireselliğini artırabilecek 
yenilikçi sürdürülebilir dairesel tasarım 
çözümleri geliştirmesi ve doğrulaması 
beklenmektedir. Proje önerileri jeotermal 
rezervuarların, özellikle 
yoğunlaştırılamayan gazların yüksek 
içeriğine sahip olanların ve sera gazlarının 
yakalanması, depolamaması veya yeniden 
enjeksiyon gibi konuları içerebilir. Aynı 
şekilde karmaşık ve/veya test edilmemiş 

RIA 5 5 M€ 2 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15


 

jeolojik koşullar dahil olmak üzere daha 
geniş bir jeolojik ortamda rezervuar 
geliştirme ve işletme teknikleri 
geliştirilebilir. Şu anda kullanılmayan ve 
ticari olmayan yakın magmatik, aşırı 
sıcak/süper kritik bölgelerden üretkenliği 
bulmak ve geliştirmek için yeni yöntemler 
ve teknolojilerin geliştirilmesi 
hedeflenebilir.  

HORIZON-CL5-
2021-D3-03-16 
Innovative 
biomethane 
production as an 
energy carrier 
and a fuel 

Çağrı kapsamındaki proje önerileri 
termokimyasal, biyokimyasal, kimyasal, 
elektrokimyasal, sürdürülebilir biyokütle 
ve biyojenik atık gazlaştırma dahil 
biyolojik yollar, anaerobik çürütme veya 
fermantasyon süreçlerinden yenilenebilir 
hidrojen veya su ile birleştirilmiş CO2 
çıkışları yoluyla uygun maliyetli ve 
yenilikçi biyometan üretimini 
gösterecektir. Biyometan üretimi, üretim 
verimliliğini artırmak, maliyeti azaltmak, 
GHG emisyonlarını en aza indirmek ve 
biyometana yükseltme için geleneksel 
biyogaz teknolojilerinin üzerinde enerji ve 
malzeme için döngüsellik yaklaşımında 
sürdürülebilirliği artırmak için optimize 
edilmelidir. Tüm projeler tekrarlanabilirliği 
ve ölçeği büyütmeyi sağlamak ve 
gelecekteki planlama kararlarına yardımcı 
olmak için tam ve şeffaf bir şekilde 
belgelendirilmelidir. Biyometan ölçeğinde 
verimli üretim için ileri teknolojilerin 
gösterilmesi, biyometan teknolojilerinin 
pazara sunulmasını ve gaz şebekesinde 
doğal gazın ikame edilmesini 
kolaylaştırmaya katkıda bulunabilinir.  

IA 6-7 10 M€ 2 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-01: 
Demonstration 
of cost-effective 
advanced biofuel 
technologies 
utilizing existing 
industrial plants 

Çağrı kapsamında önerilen proje teklifleri 
gelişmiş biyoyakıt üretiminin ekonomik 
uygulanabilirliğini artıran maliyet etkin 
gelişmiş biyoyakıt teknolojilerini 
araştırmalıdır. Bu teknolojiler, gıda/yem 
dışı sürdürülebilir biyokütle 
hammaddelerinden gelişmiş biyoyakıtların 
üretimini mevcut süreçlere dahil etmek 
için mevcut tesislerin yenilikçi dönüşümü 
yoluyla yapılmalıdır, üretim biyoyakıt 

IA 6-7 20 M€ 2 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16


 

fabrikaları, kağıt fabrikası endüstrisi, atık 
arıtma tesisleri, petrol rafinerileri, 
petrokimya endüstrisi vb.endüstrilerin 
biyoyakıt işlemenin entegrasyonu ile yeni 
ve yenilikçi tesislerle yapılmalı ve enerji ve 
malzeme için de döngüsellik yaklaşımı 
uygulanarak optimize edilmelidir.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-04: 
Demonstrate the 
use of high 
temperature 
geothermal 
reservoirs to 
provide energy 
storage for the 
energy system 

Yüksek sıcaklıklı yeraltı termal enerji 
depolama 25-90°C sıcaklık aralığını 
kapsamakta olup  2000 m derinliğe kadar 
ulaşabilmektedir. Bu sistemlerin 
geliştirilmesi, atık-ısı kaynağı, arama ve 
yüzey altı karakterizasyonu, üretim, 
uygulama ve dağıtım sistemlerinin yanı 
sıra düzenleyici çerçevenin ve sosyal 
kabulün uyarlanması dahil olmak üzere 
çok disiplinli bir anlayışıyla ele alınmalıdır. 
Çağrı kapsamında beklenen proje teklifleri 
tesise bağlı jeotermal ısı ve elektrik 
üretimi, ısı talebi ve depolamayı 
yönetmek için uygun kontrol sistemlerini 
ve altyapısının geliştirilmesi, termal enerji 
depolama sistemleri olarak jeotermal 
rezervuarların esnekliğini ve ısı 
talebindeki günlük, haftalık ve mevsimsel 
değişimlerle başa çıkma konularını, farklı 
özelliklere sahip en az 2 farklı tesiste 
yenilikçi teknolojilerinin sergilenmesi 
amaçlarını içermelidir.  

IA 7 20 M€ 1 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-08: 
Supporting the 
action of 
consumers in the 
energy market 
and guide them 
to act as 
prosumers, 
communities and 
other active 
forms of active 
participation in 
the energy 
activities 

Enerji piyasasında değişen regülasyonlar 
ve koşullar piyasada üreten tüketicilerin 
ve enerji topluluklarının daha aktif bir 
rolünün yolunu açmıştır. Tüketiciler, 
üreten tüketiciler ve enerji toplulukları 
olarak vatandaşlar arasında etkileşimleri 
mümkün kılmak ve enerji (özellikle 
elektrik) piyasalarına katılımı teşvik etmek 
için yenilikçi araçlar ve özel çözümler 
geliştirilmeli ve test edilmelidir. Bu amaçla 
çağrı kapsamındaki projeler vatandaşları, 
teknolojileri, düzenlemeleri ve piyasaları 
birbirine bağlamalıdır. Vatandaşları 
birbirleriyle, tedarikçilerle, toplayıcılarla 
ve diğer ilgili piyasa paydaşlarıyla 
doğrudan temasa sokmak ve üreten 
tüketicilerin memnuniyetini ve katılımını 
artırmak için uygun dijital platformlar 

IA 6-8 18 M€  3 



 

kullanarak enerji topluluğu paradigma 
değişiminin sözü edilen bağlamda 
gösterilmesini desteklemek için araçlar 
geliştirilmelidir. Dağınık Enerji 
Kaynaklarının gerçek zamanlı 
optimizasyonuna ve YEK veya talep 
yanıtında hane veya topluluk düzeyinde 
yatırım kararlarının kolaylaştırılmasına 
katkıda bulunmak için bu etkileşimli 
araçların kullanımını göstermek amaç 
olmalıdır.  

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-10: 
Interoperable 
solutions for 
flexibility 
services using 
distributed 
energy storage 

Bu çağrıdaki amaç gerçek yaşam 
ortamında depolama esnekliğinin 
sorunsuz kullanımını ve birlikte çalışabilir 
dağıtılmış depolama teknolojisi 
geliştirmektir. Ev, bina veya topluluklar 
için bağlı güç şebekesi içinde gerçek 
zamanlı veri paylaşımı ve işletimi dahil 
yenilikçi Pil Enerjisi Depolama Sistemleri 
(BESS) veya Hibrit Enerji Depolama 
Sistemleri HESS çözümlerini 
geliştirilmelidir.  

IA 5-7 7 M€  3 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-11: 
Demonstration 
of innovative 
forms of storage 
and their 
successful 
operation and 
integration into 
innovative 
energy systems 
and grid 
architectures 

Bağımsız veya birleşik yenilikçi depolama 
çözümlerinin (örn. kimyasal, elektrik, 
termal, örneğin basınçlı hava/sıvı dahil 
mekanik, süper kapasitörler, yenilikçi 
hidroelektrik depolama çözümleri) başarılı 
çalışmasının ve yenilikçi enerji 
sistemlerine ve şebeke mimarilerine 
entegrasyonunun gösterilmesi 
amaçlanmaktadır.  Proje önerileri 
kapsamındaki çözümler, yenilikçi 
depolama çözümlerinin, yenilenebilir 
enerjileri arayüzünde etkin bir şekilde yer 
alarak talep sektöründe (sanayi, enerji, 
ulaşım, konut, tarım) Avrupa enerji mixine 
başarılı bir şekilde nüfuz etmesini nasıl 
sağlayabileceğini ve daha da ileriye 
götürebileceğini göstermelidir.   

IA 6-7 30 M€ 4 

HORIZON-CL5-
2022-D3-01-13: 
Energy system 
modelling, 
optimisation and 
planning tools 

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin 
aşağıdaki sonuçların tümüne katkıda 
bulunması beklenmektedir: 

• Bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında 
kamu otoritelerine ve ağ 
operatörlerine, enerji sisteminin 

RIA  6 M€ 1 



 

bileşenlerinin özelleştirilebilir açık 
kaynak modellerinin yanı sıra bu 
bileşen modellerini tüm enerji 
taşıyıcılarıyla ilgili altyapıyı entegre 
eden bir enerji sistemi modeline 
birleştirmek için araçlar sağlanması 

• Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak için yenilenebilir ve düşük 
emisyonlu enerji kaynaklarının 
geliştirilmesini ve altyapının 
(depolama dahil) geliştirilmesini daha 
iyi planlamalarını ve optimize 
etmelerini sağlamak için bölgesel, 
ulusal ve Avrupa çapında kamu 
otoritelerine ve ağ operatörlerine 
açık kaynaklı bir araç sağlanması .  

 
 


