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DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN
ROTA EGE BÖLGESİ PROJESİ
~HABER BÜLTENİ~
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Türkiye’de
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile İç Güvenlikten
Sorumlu Komiseri Ylva Johannsen Türkiye’yi ziyaret ettiler. AB Başkanı
Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile görüşen heyetin toplantısında başta Türkiye’nin
AB üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, göç
yönetimi, Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA), Sığınmacı Mali İmkânı
mekanizması (FRIT) konuları olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla
ele alınıp işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Projemizden Haberler
STK Kapasite Geliştirme Denizli İli
Eğitimleri gerçekleştirildi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD)
tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları
Derneği

Avrupa Birliği, İzmir’in Yeşil Geleceğini Destekliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, EBRD’nin Yeşil Şehirler Eylem Planı (GCAP)’na ilk
katılan belediye oldu. EBRD’den sağlanan 300.000 Avroluk bir hibeyle
dünyanın önde gelen altyapı danışmanlık şirketlerinden AECOM’a hazırlatılan
plan kapsamında toplu taşımadan kaynaklanan karbon salınımının azaltması;
hava, su, ve toprak kalitesinin yükseltilmesi; yeşil alanların genişletilmesi; ve
küresel iklim kriziyle doğan afet risklerinin yönetilmesi gibi hedeflere yönelik
kapsamlı bir strateji benimseniyor.
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Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum Destek
Programı II kapsamında yürüttüğümüz “Daha
Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi”
projemizin Denizli İli Sivil Toplum Kuruluşları
Kapasite Geliştirme Eğitimleri gerçekleşti. Bu
eğitimler ile sivil toplum kuruluşlarının
yönetsel ve finansal sürdürülebilirliklerini
geliştirmek, aktif vatandaşlığı desteklemek ve

EBRD’nin desteklediği bu çalışma, İzmir’in de imzacısı olduğu Dünya
Belediyeler Küresel İklim Sözleşmesi çerçevesinde yaptığı seragazı
emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltma taahhüdü kapsamında
başlatılan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’yla eşgüdüm içinde
yürütülmekte olup tamamlandığında şehrin gelecek yıllardaki ulaşım,
yerleşim, ve gelişimini temelden etkileyecek.
GCAP’ın 11 Aralık’ta gerçekleştirilen lansman toplantısında EBRD’nin ÜçyolBuca metrosu inşaatına yapacağı 80 milyon Avroluk destek de resmiyet
kazandı. 2009’dan bu yana Türkiye’de yaptığı yatırımlar 11,5 milyar Avro’yu
aşan EBRD, İzmir’de de aralarında Fahrettin Altay-Narlıdere-Kaymakamlık
metro hattının inşaatı, seksen beş yeni metro treni, ve üç yeni arabalı vapur
olmak üzere toplamı 150 milyon Avro’yu aşan projeleri desteklemiş durumda.

sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal
düzeyde karar verme süreçlerine katılımlarını
sağlamak

amacıyla

kapasitelerini

artırmalarını planlıyoruz. STK temsilcileri 1113 Aralık 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.

Ufuk 2020’de Ar-Ge'ye Rekor Destek
AB’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine
destek olmak üzere oluşturduğu dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı
Ufuk 2020’de yeni dönem başvuruları başlıyor. Uluslararası ortaklıklar yolu ile
geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefleyen programda bu yıl başta
yeşil ekonomi, Endüstri 4.0 ve yapay zeka olmak üzere pek çok değişik alanda
tam 347 proje ilanı yayınlanmış durumda.
Ufuk 2020 programı kapsamında yayınlanan proje çağrıları birbirinden
bağımsız süreçler olarak ilerlediğinden katılım şartları ve başvuru tarihleri
farklılık
göstermekte.
2020
yılında
kapsama
alınan
projeler
https://www.ab.gov.tr/siteimages/ufuk_2020_programi_acik_cagrilar.docx
adresinden görüntülenebilir.
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Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD)
tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları
Derneği

Avrupa’da Gençler Gönüllükte Birleştiriyor
Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik
ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan
projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde
bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen
yeni bir Avrupa Birliği girişimi olan Avrupa Dayanışma Programı 2018-2020
döneminde gönüllü projeleri desteklemek için tam 375 milyon Avro kaynak
ayırdı. Program kapsamında gençlerin hem kişisel ve mesleki gelişimlerinin
desteklenmesi, hem de dil ve kültürler arası becerilerinin artırılması
hedefleniyor.

Geliştirme
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Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum Destek
Programı II kapsamında yürüttüğümüz “Daha
Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi”
projemizin İzmir ili Sivil Toplum Kuruluşları
Kapasite Geliştirme Eğitimleri 08-10 Ocak
2020

tarihlerinde

İzmir

ESİAD

ofisinde

gerçekleştirilecek.
Yüksek katılım beklediğimiz bu eğitimlere

Türkiye ayağı Ulusal Ajans tarafından yürütülen proje kapsamında STK’lar,
kamu kuruluşları ve gençlik örgütleri hem Türkiye vatandaşı gençlerin
yurtdışında gönüllü olarak yer alacakları faaliyetlere, hem de AB ülkelerinden
gençlerin katılımıyla Türkiye’de gerçekleştirilecek gönüllü girişimlere destek
talep edebiliyorlar. Şubat, Nisan, ve Ekim aylarında üç ayrı dönem içinde
değerlendirecek başvurular için katılım şartlarını ve diğer bilgileri Ulusal
Ajans’tan ve Avrupa Dayanışma Programı’nın resmi internet sitesinden
(https://europa.eu/youth/solidarity_en) edinilebilir.
AB, Türkiye’de KOBİ’lerin yanında
KOBİ’lerin finans kaynaklarına ve dış pazarlara erişiminin artırılmasını,
rekabet için elverişli bir ortamın yaratılmasını desteklemeyi ve girişimcilik
kültürünü teşviki hedefleyen COSME programı için başvuru çağrıları
yayınlandı.
COSME Programı kapsamında 2020 yılına kadar toplamda 2,3 milyar Euro
harcanması hedefleniyor. AB’nin 5. büyük ticaret ortağı olan Türkiye, 2014
yılından beri paydaşı olduğu COSME Programı’ndan en çok yararlanan ülkeler
arasında. Ulusal koordinasyonunu KOSGEB’in üstlendiği program kapsamında
Türkiye’ye 2020 yılına kadar toplam 344 milyon Euro tahsis edilmiş olup bu
finansman dört kilit alanda (imalat sanayi, hizmetler ve yaratıcı endüstriler,
araştırma ve geliştirme ile teknoloji transferi ve ticarileşmeden) odaklanıyor.
COSME Programı’nın 2020 dönemi destekleri üç alanda yoğunlaşıyor. Moda
endüstrisinde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik inovasyon uygulamalarının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hibeleri için başvurular 30 Ocak’ta sona
erecek olup proje başına desteğin 75,000 Avro civarında olması öngörülüyor.
Finans kuruluşlarına açık olan diğer iki çağrı kapsamında ise KOBİ’lere kredi
garantisi ve büyümeye yönelik özkaynak sağlanması desteklenecek.

İzmir ilinde yer alan tüm STK temsilcileri
davetlimiz olup hiçbir bedel ödemeksizin bu
eğitimlerden faydalanabilecekler.
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.

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla ESİAD sorumluluğu
altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir”
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