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DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN
ROTA EGE BÖLGESİ PROJESİ
~HABER BÜLTENİ~
COSME Programı Teklif Çağrısı: Hafif Sanayide İnovasyon ve
Teknoloji (ELIIT) Projesi
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve AB genelinde girişimciliği
teşvik etmeyi hedefleyen COSME Programı’nın bileşenlerinden olan Hafif
Sanayide İnovasyon ve Teknoloji (European Light Industries Innovation and
Technology - ELIIT) projesi için teklif çağrısı yayınlanmıştır.
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Özellikle tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler
ile üniversiteler, teknokentler, ve araştırma merkezleri gibi teknoloji sağlayıcı
arasında işbirlikleri kurmak suretiyle üretimde verimliliğin artırılmasını ve
yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin yaratımını destekleyecek olan
program kapsamında ürün geliştirme ve prototip çalışmaları için 70.000 Avro
doğrudan hibe sağlanacak olup programın amacı çerçevesinde danışmanlık
hizmetleri, toplantı ve etkinlikler, ve fikri mülkiyet haklarına dair çalışmalar
teşvik edilecektir.

tarihinde Ankara ofisimizde ağırladığımız

Projeye KOBİ’ler ve teknoloji sahibi/sağlayıcıları ortaklık halinde katılabilecek
olup toplamda 25 başvuru desteklenecektir. Proje başvuruları için son tarih
17 Mart 2020 olup başvurular ELIIT EMS platformu aracılığıyla internet
üzerinden yapılacaktır.

konferans toplantısı yapıldı.

Doç. Dr. Tolga Bölükbaşı, AB Başkanlığından
Ege Erkoçak ve ESİAD Genel Sekreteri Hale
Altan ile İzmir ESİAD ofisindeki İzmirli sivil
toplum kuruluşlarına kamu ile iletişim,
projelere ulaşma ve proje yoluyla kapasite
artırımı

konularında

Son yıllarda giderek ivme kazanan sosyal girişimcilik yaklaşımı özellikle
dezavantajlı kişi ve kesimlerin sivil toplum desteği, istihdam yaratımı, beceri
eğitimleri ve diğer yeni fırsatlarla sosyal ve ekonomik hayata katılımını teşviği
amaçlamaktadır. AB’nin bu yaklaşımı esas alan İstihdam ve Sosyal Yenilik
(Employment and Social Innovation - EaSI) programı ayrımcılık ve yoksullukla
nitelikli ve sürdürübilir istihdamın ve buna yardımcı toplumsal yapıların
oluşturulması yoluyla mücadeleyi amaçlar. Sözkonusu program kapsamında
ülkemizin de faydalanabileceği bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.
(devamı ikinci sayfada…)

video

Sayın Bölükbaşı ve Erkoçak konu ile ilgili
tecrübe ve bilgileri paylaşıp çok sayıda soruyu
cevapladılar.

EaSI Programı Teklif Çağrısı: Küvözden Sahaya Sosyal
Girişimciliğe Destek

interaktif

Ayrımcılığa uğrayan ve/ya dar gelirli kesimlerin kendi işlerini kurması ve büyütmesinin önündeki engellerin normalden daha
da yüksek olmasından doğan fırsat eşitsizliğini gidermeyi hedef alan bu yeni çağrı kapsamında girişimcilik alanında eğitimler,
çalıştaylar, mentorluk, danışmanlık ve benzeri hizmetler sağlayarak bir küvöz işlevi gören tüzel kişilerin (kar amaçlı şirketler,
sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, vb.) etkinliklerinin kapsayıcı ve sosyal girişimlerine de yöneltilebilmesi amacıyla
yerel ve bölgesel seviyede iletişim ağlarının güçlendirilmesine ve bilgi paylaşımın sağlanmasına kaynak sağlanacaktır. Bu
kaynakla sosyal girişimcilerin yeni pazar fırsatlarına ve iş ortaklarına erişiminin kolaylaşması ve büyümelerinin
hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Çağrı kapsamında desteklenecek faaliyetlere örnek olarak eğitim malzemelerinin yapım, yayın, ve dağıtımı, iyi
uygulamaların paylaşımına yönelik ikili ziyaret ve istişareler; webinar, seminer, konferans gibi etkinlikler; sosyal girişimcilere
destek amaçlı kılavuz, yazılım, ve diğer hizmetlerin üretim veya temini; iletişim ağlarının güçlendirilmesine yönelik eylemler;
ve bu ağların mensupları ile genel kamuoyuna yönelik farkındalık etkinlikleri sayılabilir.
Her türlü kamu ve tüzel kişilerin başvurabileceği teklif çağrısının toplam bütçesi 1.3 milyon Avro olup başvuruların 30 Nisan
2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na EaSI internet sayfasındaki ilgili portal aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

EFMC’yle Ufuk 2020 ve FP7 Eğitim Programları Başlıyor
Ufuk 2020 ve 7. Çerçeve Programı (FP7) gibi AB destekli inovasyon ve teknoloji programlarının mali yönetimi konusunda
önde gelen şirketlerden biri olan Tallinn merkezli European Fund Management Consulting (EFMC)’nin her yıl bu
programların mevcut ve müstakbel yararlanıcılarına yönelik ücretli eğitimler düzenlemektedir. Aralarında daha önce bu
programların değerlendirme ve denetiminde de yer almış AB Komisyonu çalışanlarının da bulunduğu deneyimli
okutmanlarca verilen eğitimler Avrupa’nın değişik kentlerinde farklı ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak 1 ila 3 günlük biçimde
gerçekleşmektedir. Önümüzdeki dönemde Amsterdam (3-4 Mart), Brüksel (28-30 Nisan), Roma (26-28 Mayıs), Valletta (1618 Haziran), ve Tel Aviv (27-29 Temmuz)’da gerçekleştirilecek çalıştaylarla Brüksel’de (13-17 Temmuz) düzenlenecek EFMC
Yaz Okulu’ya ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.efmc.eu ziyaret edilebilir.

Genç İstihdamına Destek Programı Kapsamında Sağlanacak Hibeler İçin Teklif Çağrısı
Mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde eğitimini tamamlamış ama henüz işgücüne katılmamış gençlerin istihdam
edilebilirliğini artırmak amacıyla AB desteğiyle 17 milyon Avro’luk bir fon tahsis edilmiştir.
Bu kapsamda 15-29 yaş arası kitleye yönelik zorunlu mesleki eğitim; girişimcilik eğitimi; işbaşı eğitimi; iletişim, liderlik,
problem çözme, bilgisayar okuryazarlığı gibi genel ve motivasyon, özgüven, özfarkındalık gibi sosyal becerileri destekleyici
etkinlikleri temel alan ve İŞKUR’un Aktif İşgücü Programı’nın amaçları doğrultusunda gençlerin mesleki yeterliliklerini
artırmayı hedefleyen projelere kaynak sağlanacaktır. Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik
alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi
odaları gibi çatı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve işçi ve işveren sendikaları bu kapsamda başvuruda bulunabilecek
olup başvurularda asgari veya azami eş-başvuru sahibi koşulu aranmamaktadır.
Sunulacak projeler 10 aydan kısa, 12 aydan uzun olamaz. Proje başına talep miktarı 200 bin ila 350 bin Avro olup uygun
maliyetlerin en az 80%’i, en fazla 90%’ı hibe olarak talep edilebilir. Başvuruların 29 Haziran 2020 tarihine kadar Aile,
Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’na ihale.ikg.gov.tr adresinden
iletilmesi gerekmektedir.

Sivil Toplum ve Medya Programı Teklif Çağrısı: Temel

Projemizden Haberler

Hakların Korunmasına Araç Olarak Kültür
İfade

özgürlüğünün,

bir

arada

yaşama

kültürünün,

ayrımcılıkla

mücadelenin, ve bireysel özgürlüklerin kültürel girişimler yoluyla teşvikini
destekleyen program kapsamında vatandaşlık eğitimi, kültürler ve inançlar
arasında diyalog, toplumsal barış, ayrımcılığa karşı farkındalık, şiddetin
bütün türleriyle mücadele gibi temalarda yerel düzeyde veya ülke çapında
kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi ve bu yolla etnik, toplumsal, ve siyasal
ayrışma yaratan temel faktörlerin azaltılmasına yardımcı olunması
hedeflenmektedir

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
kapsamında

İzmir,

Afyonkarahisar’dan

Denizli,
20

ve

sivil

toplum

sivil

toplum

Program kapsamında sağlanan destekler hibe statüsünde olup iki ayrı fon

kuruluşunun

biçiminde dağıtılmaktadır. 2 milyon Avro’luk ilk fon kültürel alanda faaliyet

kuruluşlarının kamu kurumları ile işbirliğinin

gösteren STK’ların varlığını ve işleyişini güvence altına almaya yönelik olup

geliştirilmesi için 11-13 Mart tarihlerinde

bunların temel işlevlerine destek sağlamayı, 3 milyon Avro’luk ikinci fon ise

Ankara’da

program temasına yönelik proje, faaliyet, ve girişimlerin uygulaması için

gerçekleştirilecek.

tahsis

edilecektir.

Başvuruların

değerlendirilmesinde

katılımıyla,

Muğla

çalışma

ziyaretleri

öncelik

değerlendirilecek unsurlar projenin proje dışı paydaşların etkin desteğine
imkan vermesi; özellikle yerel düzeyde kültürel ortamı genişletmesi ve
zenginleştirmesi; farklı din, dil, ve/ya kimlikleri bir araya getirmesi; ve kadın
ve çocukların hakları ile ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve
özgürlüklere özel önem atfedip bunların korunması ve yaygınlaştırılmasına
katkıda bulunmasıdır.
Bu desteklerden faydalanmak üzere tüzel kişiler, kar amacı gütmeyen ve
sosyal politika ve/ya gençlik alanında aktif sivil toplum kuruluşları ve kamu
ve/ya özel kültür kurumlarının başvuruları değerlendirilecek; asgari veya
azami bir eş-başvuru ortaklığı koşulu aranmayacaktır. Başvurucular proje

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.

toplam bütçesinin yüzde 90’ından az olmamak üzere tamamına kadar hibe
talep edebilmekte olup sunulacak projelerin 36 aydan kısa, 48 aydan uzun
olmaması istenmektedir.

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla ESİAD sorumluluğu

İlgilenen adaylar başvurularını 31 Mart 2020 günü Brüksel saatiyle 16.00’ya

altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak

kadar İngilizce olarak ve Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve

zorunda değildir”

Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden iletmelidirler.
Egestkrotasi
egeSTKrotasi
www.egestkrotasi.com

