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DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN
ROTA EGE BÖLGESİ PROJESİ
~HABER BÜLTENİ~
AB-Türkiye İşbirliğinde Her Sonuç Yeni Bir Başlangıç
Avrupa Birliği, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin aday üyeliği kapsamında
çevre, enerji, bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sivil toplum, demokrasi ve
yönetişim gibi birçok alanda hayata geçirilen binlerce projeye sağladığı 8
Milyar Avro destekle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı
sağlamaya devam ediyor. Katılım öncesi mali yardım aracının (IPA) yeni
dönemi 2021-2027 yılları arasında uygulanmaya başlıyor. Bir önceki döneme
göre IPA kaynağında %24 artış gerçekleşiyor.
Avrupa Birliği Başkanlığı, bu yeni dönemle birlikte başlattığı “Sonuç Odaklı
İzleme Projesi” ile yaklaşık 200 projeyi yakın takibe alarak projelerin
verimliliğini, etkililiğini, sürdürülebilirliğini ve iletişimini artırmaya hedefliyor.

Projemizden Haberler
STK

Kapasite

Geliştirme

İzmir

İli

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

(DESİAD)

ortaklığı

ve

Yaşar

Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum Destek
Programı II kapsamında yürüttüğümüz “Daha
Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi”
projemizin İzmir İli Sivil Toplum Kuruluşları

Projenin lansmanı, 14 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da, açılış konuşmalarını
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in yaptığı toplantıda “Her Sonuç Yeni
Bir Başlangıç” sloganıyla gerçekleştirildi.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri gerçekleşti. Bu
eğitimler ile

sivil toplum

kuruluşlarının

yönetsel ve finansal sürdürülebilirliklerini
geliştirmek, aktif vatandaşlığı desteklemek ve

Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması’nın 2020 Teması: Giyimde
Sürdürülebilirlik

sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal

Avrupa Komisyonu’nun parlak fikirleri desteklemek üzere her yıl düzenlediği
Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması’nın katılım çağrısı yayınlandı. Toplumsal
sorunlara çözüm üretebilmek için yaratıcılık potansiyelini arttırmayı ve
Avrupa’da sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmayı hedefleyen yarışmanın
bu yılki teması Modayı Yeniden Düşünmek (Reimagining Fashion).

sağlamak

Giyim sektörünün AB’de her yıl 200 milyon tona yakın CO2 salınımına ve 46
milyar metreküp su tüketimine sebep olduğu bilgisinden yola çıkan yarışma,
küresel tekstil sektörünün BM kapsamında benimsediği 2050’ye kadar sıfır
net emisyon hedefi doğrultusunda giyim ve tekstil sektörlerinde tasarım,
üretim, kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının sürdürülebilirliğini
artırmayı amaçlamakta ve bu amaca yönelik yenilikçi çözümleri yerel, ulusal,
ve kıtasal ölçekte teşvik etmektedir. AB’ye üye veya Ufuk 2020 Programı
mensubu ülkelerden özel ve tüzel kişilerin başvurusuna açık olan yarışmada
en parlak 3 projenin her birine 50.000 Avro ödül verilecek olup, son başvuru
tarihi 4 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Daha fazla bilgi eusic.challenges.org
internet sitesinde bulunabilir.

kapsamında planlanan sürdürülebilirlik ve

düzeyde karar verme süreçlerine katılımlarını
amacıyla

kapasitelerini

artırmalarını planlıyoruz. STK temsilcileri 8-10
Ocak tarihlerindeki “stratejik planlama” ve
“proje

döngüsü

yönetimi”

oturumlarına

katıldılar. Eğitimin Bölge STK’larının proje
kapasite artışı için çok önemli olduğu
vurgulandı.

ATAUM’da IPA eğitimleri başlıyor
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi
bünyesindeki Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM)’un işbirliğiyle AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının
kullanımında kapasite inşasına yönelik eğitim programı başlatılıyor. Bu
çerçevede 2020 yılı içerisinde 4 dönem halinde düzenlenecek eğitimlerle,
kamu kurumlarının Türkiye-AB Mali İşbirliği Süreci, Birlik Programları, AB
fonlu proje hazırlama, proje döngüsü yönetimi ve benzer konulardaki
kapasiteleri artırılacak. ATAUM-IPA eğitimleri hakkında detaylı bilgiye
http://ataum.ankara.edu.tr/genel-bilgi/ adresinden erişilebilmektedir.

Projemizden Haberler
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği
(ESİAD) tarafından Denizli Sanayiciler ve
İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve
Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum
Destek

Programı

II

kapsamında

yürüttüğümüz “Daha Güçlü Sivil Toplum için
Rota Ege Bölgesi” projemizin etkinlikleri

Mesleki Eğitimde Kaliteyi Artıracak Sektörel Mükemmeliyet
Merkezleri Kurulması için AB Hibeleri Başlıyor

kapsamında ESİAD Dernek Merkezi’nde

Avrupa Birliği’nin bu yeni hibe programı kapsamında kalkınmayı destekleyen
ve istihdama hazırlayan yenilikçi ve kalite temelli bir mesleki eğitim sistemi
oluşturularak beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve iş, eğitim ve sivil toplum
dünyası arasında yeni işbirliklerinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki
eğitim yeterliklerinin geliştirilmesi için sektörel merkezler kurulmasına,
mesleki eğitmenlerin kapasitesinin eğitimler yoluyla artırılmasına, hizmet içi
eğitim program ve materyali hazırlanmasına, iş dünyasının mesleki eğitimin
önemi konusunda farkındalığının artırılmasına, ve mesleki eğitim kurumları ile
iş dünyasını bir araya getirecek ağlar kurulmasına öncelik verecek olan
programın toplam bütçesi 10 milyon Avro olup desteklenecek projelere
toplam bütçenin %80’inden az ve %90’ından çok olmamak üzere asgari
200.000, azami 600.000 Avro hibe edilecektir.

katılımı ile “Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Daire Başkanlığı’nca koordine edilen programının son başvuru
tarihi 14 Nisan 2020 olup daha fazla bilgi için http://www.ikg.gov.tr/ adresi
ziyaret edilebilir.

AB ile müzakerelere yeni kurallar geliyor
AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine
başlanmasını bloke eden Fransa'nın baskısı üzerine müzakere sürecinde
reform önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Reform önerileriyle müzakerelerin
daha inanılır, daha dinamik ve kestirilebilir hale getirilmesi, ayrıca üye
ülkelere daha fazla söz hakkı tanınması öngörülüyor.
Komisyon'un önerileri çerçevesinde aday ülkenin müzakere sürecinin,
reformlarda kaydettiği gelişmelere paralel olarak ilerlemesi öngörülüyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve
tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye ederken, aday ülkelerin
kriterlere saygı göstermemesi halinde kapatılan müzakere bölüm başlıklarının
yeniden açılabilmesi çağrısında bulundu.

19 Şubat 2020 tarihinde 20 STK temsilcisinin
konulu interaktif video konferans toplantısı
gerçekleştirilecek.
Projemiz Ankara Danışmanlık ve İletişim
Ofisi ile video konferans bağlantısı yapılacak
toplantıda, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tolga Bölükbaşı ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu

Basın ve İletişim

Yöneticisi Selda Paydak konuk konuşmacı
olarak yer alacak.

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

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden
sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'a genişlemenin Birlik için büyük
öncelik taşıdığını belirterek, Komisyon'un, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya
ile müzakerelere başlanmasına yeşil ışık yakan 2018'deki kararının arkasında
olduğunu vurguladı.

zorunda değildir”
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