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DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN
ROTA EGE BÖLGESİ PROJESİ
~HABER BÜLTENİ~
IPARD’la Türk Tarımı AB Yolunda
Avrupa Birliği’nin katılım öncesinde aday ülkelerde tarımsal gelişim ve kırsal
kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı IPARD programının 8. dönemi için
başvuru çağrıları 25 Kasım’da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımlarıyla kamuoyuna
duyuruldu.

Projemizden Haberler
STK Kapasite Geliştirme Afyonkarahisar
İli Eğitimleri gerçekleştirildi.
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD)
tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları

Söz konusu çağrı kapsamında makine-ekipman alımı ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına destek verileceği, 50 milyon avroluk hibe desteğinin ülkemizdeki
tarım sektörünün modernizasyonuna katkı sağlayacağı belirtildi. Çağrı
kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı et, süt ve süt ürünleri, su ürünleri
ve meyve-sebze sektörleri desteklenecek olup sağlanacak hibelerin toplam
proje büyüklüğünün azami yarısına denk olması beklenmektedir.
Proje tekliflerinin Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK) İl
Koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekmekte olup başvuru şartlarıyla ilgili
daha detaylı bilgi aynı makamdan öğrenilebilir.

Derneği

(DESİAD)

ortaklığı

ve

Yaşar

Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum Destek
Programı II kapsamında yürüttüğümüz “Daha
Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi”
projemizin Afyonkarahisar İli Sivil Toplum
Kuruluşları Kapasite Geliştirme Eğitimleri
gerçekleşti. Bu eğitimler ile sivil toplum
kuruluşlarının

yönetsel

sürdürülebilirliklerini

ve

geliştirmek,

finansal
aktif

AB, Gençlerin Yanında

vatandaşlığı desteklemek ve sivil toplum

AB’nin yürüttüğü değişik gençlik programlarının aynı çatı altında
toplanmasıyla ortaya çıkan Erasmus+ programı her yıl gençlerin eğitim,
kültür, spor ve dostluk faaliyetlerine milyarlarca Avro kaynak sağlıyor.
Türkiye’nin de katılımcısı olduğu program kapsamında bu yıl yirmiyi aşkın
alanda proje desteklenecek. Erasmus+ programı sadece kamu kurumları,
eğitim kuruluşları ve sivil toplum örgütleri için değil; özellikle sektörel beceri,
mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme alanındaki katkılarıyla sanayicilere ve
iş insanlarına da hitap ediyor.

kuruluşlarının yerel ve ulusal düzeyde karar

Erasmus+’nın KA2 başlığında yer alan bu projeler, yenilikçi ve etkin
uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla özel sektörle stratejik
ortaklıkların inşasını hedefliyor. Bu çerçevede özellikle sektörel becerilerin
artırılmasına yönelik özel sektör merkezli uzun soluklu eğitim uygulamalarına
sağlanacak destek miktarı proje başına 4 milyon Avro’ya yakın.
Erasmus+ programının 2020 dönemi için açılan proje çağrıları ve bunlara
ilişkin başvuru detayları Ulusal Ajans’ın internet sitesinden edinilebilir.

verme süreçlerine katılımlarını sağlamak
amacıyla

kapasitelerini

artırmalarını

planlıyoruz. STK temsilcileri 30-31 Ekim ve 1
Kasım tarihlerindeki “stratejik planlama” ve
“proje

döngüsü

yönetimi”

oturumlarına

katıldılar. Eğitimin Bölge STK’larının proje
kapsamında planlanan sürdürülebilirlik ve
kapasite artışı için çok önemli olduğu
vurgulandı.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) için:

Projemizden Haberler

Son Başvuru 31 Mart 2020
Nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal

IRC’nin Ankara İletişim ve Danışmanlık

dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi

Ofisimizi Ziyareti

hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan EaSI Programı kapsamında
"Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik

Küresel çapta bir insani yardım kuruluşu

Eylemler " konulu teklif çağrısı yayınlandı.

olan Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin

Bu yeni çağrıyla sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal
finans piyasasının gelişimine katkıda bulunulması, sosyal girişimcilerin yatırım

(IRC) Türkiye Temsilcisi Sinan Öncel
ofisimizi Kasım ayında ziyaret etti. 1933

hazırlıklarının geliştirilmesi, önceki dönemlerde edinilen tecrübe ve

yılında Albert Einstein'ın isteği üzerine

uzmanlığın paylaşımı vesilesiyle sivil toplumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Yardımlaşma Derneği olarak

Konsorsiyumların destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 2,5 milyon
Euro olup her bir proje için en az 150 bin Euro hibe desteği sağlanması
öngörülüyor.

kurulan

ve

benzer

Acil

Kurtarma

Komitesiyle birleştikten sonra 1942'de
adını değiştiren IRC, mültecilere ve savaş,
zulümle yerlerinden edilenlere ayrıca

AB Komisyonu Göreve Başladı

doğal afet kurbanlarına acil yardım ve

Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’daki Genel Kurulu’nda 27 Kasım’da

uzun vadeli destek sağlıyor. IRC şu anda

yapılan oylamada Ursula von der Leyen başkanlığında 2019 – 2024

yaklaşık 40 ülke çalışmalarını yürütüyor.

döneminde görev yapacak olan AB Komisyonu, milletvekillerinin onayını aldı.

Sayın Öncel ile sivil toplumun önemi,

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ekibi 1 Aralık 2019’dan

kurumsallaşma

itibaren göreve başladı. Von der Leyen liderliğindeki AB Komisyonu’nun 6

sürdürülebilir olması konusunda karşılıklı

önceliği bulunmakta:

fikir alışverişinde bulunduk.

•
•
•
•
•
•

İklim nötr ilk kıta olma hedefli Avrupa Yeşil Anlaşması;
Refah ve sosyal adalet hedefiyle insanı merkeze alan bir ekonomi;
İnsanları yeni nesil teknoloji ile güçlendirmek hedefiyle Avrupa’nın dijital
çağı yakalaması;
Bütün fırsatlara eşit erişim sağlayacak şekilde Avrupa yaşam tarzının
yüceltilmesi;
Avrupa’nın sorumlu küresel liderlik markasının daha da güçlendirilmesi;
Demokrasinin daha da güçlendirilmesi ve yüceltilmesi.

AYB’den Çevreci Projelere Yeşil Işık
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Yönetim Kurulu iklim eylemi ve sürdürülebilir
çevre alanlarında iddialı bir politika izleneceğini teyit etti. AYB’den yapılan

ve

derneklerin

Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi
Projesi, ESİAD ve DESİAD ortaklığı ile Yaşar
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen bir
projedir. Proje kapsamında İzmir, Muğla,
Afyon ve Denizli’de bulunan STK’ların
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Ankara’da
Ege Bölgesi STK’larına hizmet edecek bir
iletişim ofisi açılması planlanmıştır. Proje, T.C.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB
desteği ile koordine edilen Sivil Toplum Destek
Programının İkinci Dönemi kapsamında
yürütülmektedir. Sözleşme Makamı Merkezi
Finans ve İhale Birimidir.

açıklamaya göre 2021 yılı sonundan itibaren fosil yakıt enerji projelerinin
finansmanına son verilecek ve bankanın gelecek dönemdeki finansman
faaliyetleri kapsamında temiz enerji alanındaki yenilikçilik çalışmaları, enerji

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile

verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik proje finansmanı

hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla ESİAD sorumluluğu

hızlandırılacak. Bu amaçla AYB tüm finansman faaliyetlerini 2020 yılsonundan

altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir”

itibaren Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getirecek. AYB’nin
sağlayacağı finansman sayesinde iklim eylemi ve çevre ile ilgili sürdürülebilir
yatırımlar kapsamında 2030 yılına kadar olan dönemde toplam 1 trilyon
Euro'luk yatırım desteği sağlanacağı belirtildi.
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