
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV

BİLGİLENDİRME GÜNLERİ

Başvuru Rehberleri Tanıtımı



SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV

 Çevre 

 Enerji 

 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması; 

 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu

 İşletme ve Sanayi Politikası

 Tarım ve Balıkçılık

 Eğitim 

Programın Genel Hedefi: Türkiye’nin AB üyeliğinin etkileri de dahil olmak 

üzere Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplumların tüm sektörlerinde ileri 

düzeyde karşılıklı anlayışın geliştirilmesidir. 



 KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 NE TÜR PROJELER SUNULABİLİR? 

 HANGİ MALİYETLER KARŞILANABİLİR ?

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki
dernek, vakıf, dernek ve vakıfların
federasyon ve konfederasyonları, AB üye
ülkelerindeki kar amacı gütmeyen
kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK
ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra;

 Üniversiteler (Bir eş-başvuranın üniversite ile ilişiği varsa
(örn: fakülteler, meslek yüksekokulları, enstitüler veya
araştırma merkezler vb.), üniversitenin kendisi eş-başvuran
olarak değerlendirilecektir.)

 Belediyeler ve Belediye Birlikleri,

 Odalar (TOBB ve Eurochambers üyeleri hariç),

 Federasyon, Konfederasyon,

 Birlikler ve Barolar projelerde eş-başvuran olarak yer
alabilirler.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: ~1.800.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanı 1 : Doğa Koruma

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların katılımcı
yaklaşımla belirlenmesi, korunması, yönetimi ve izlenmesine yönelik AB’de geliştirilen
uygulamaların araştırılması, transferi ve adaptasyonu;

Başta biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistem hizmetleri olmak üzere doğal kaynakların
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi;

Küresel olarak nesli tükenmekte olan türlerin (veya öncelikli türlerin) ve/veya yaşam
alanlarının katılımcı yaklaşımla korunmasının desteklenmesi;

Özellikle yerel düzeyde doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılması;

Çevre Hibe Programı



Toplam Bütçe: ~1.800.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 2 : İklim Eylemi

Düşük karbonlu ekonomi ve afet direncinin desteklenmesi;

Düşük karbonlu ekonomi, afet direnci ve iklim eylemi konusunda AB’deki uygulamaların
araştırılması, transferi ve adaptasyonu;

Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ve atık vb. dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde
iklim değişikliğine uyum alanındaki çalışmalar, uygulamalar ve farkındalığın artırılmasına yönelik
faaliyetler;

Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı, ormancılık ve atık vb. dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki
sera gazı salınımının kontrolüne yönelik farkındalığın artırılması;

Toplumların ve ekosistemlerin direncinin sağlanması amacıyla ekosistem tabanlı iklim değişikliğine
uyum uygulamalarının desteklenmesi;

AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon piyasaları hakkında farkındalığın artırılması.

Çevre Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Enerji Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki
dernek, vakıf, dernek ve vakıfların
federasyon ve konfederasyonları, AB üye
ülkelerindeki kar amacı gütmeyen
kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK
ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin
giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Bir dernek/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede
Başvuru Sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamazlar.

 Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli
araçların (örn: anlaşmalar, protokoller vb.) geliştirilmesi
önemle tavsiye edilmektedir.

 Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Enerji Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay
Öncelik Alanı 1: Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği alanında aktif aktörler arasında ağ oluşturulması 

Binalarda, ulaşımda ve sanayide enerji verimliliğinin artırılması;

Enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması

Öncelik Alanı 2: Elektrik ve Doğalgaz

AB ve Türkiye’de yerinde incelemeler yapılması

Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yer alan farklı aktörler arasında ağ oluşturulması

AB ve Türkiye’de elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki aktörler arasında iyi uygulamaların
paylaşımı

Enerji Hibe Programı



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 3: Yenilebilir Enerji

Yenilenebilir enerji politikası mevzuatı ve sektördeki aktörlerin rol ve sorumluluklarını kapsayan
çalışmalar,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma/soğutma ve ulaşımda kullanılmasına yönelik araştırmalar

AB’de geliştirilen yeniliklerin araştırılması, transferi ve adaptasyonu

Araştırma ve geliştirme merkezleri arasında bağlantılar kurulması

Isınma, soğutma, taşıma ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin yerinde
incelemeler yapılması

Yenilenebilir enerji sektöründeki faklı aktörler arasında ağlar kurulması

Enerji Hibe Programı



Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek,
vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar
amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de
kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı
olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK

ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin
giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Bir dernek/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede
Başvuru Sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamazlar.

 Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli
araçların (örn: anlaşmalar, protokoller vb.)
geliştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

 Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır.



Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanı 1: Tüketici Hakları

Tüketicilerin ekonomik ve yasal çıkarlarının korunmasına yönelik faaliyetler

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi konularında farkındalık artırma

Tüketici haklarının korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için kapasite artırımı

Kamu-STK sektör işbirliğinin desteklenmesi; tüketici hakları alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında
artırılmış eşgüdümün ve işbirliğinin teşvik edilmesi

Tüketici ürünleri güvenliğini desteklemeye yönelik faaliyetler

Öncelik Alanı 2: Halk Sağlığı

Organ ve kan bağışı konularında farkındalık artırılması

Fiziksel aktivitelerin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi

Tütün ve tütünün zararları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek,
vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar
amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak veya,

 Kalkınma Ajansı olmak

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK
ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve
uygulamasına katılırlar ve bunların giderleri de
başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak
değerlendirilir.

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Bir dernek/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede
Başvuru Sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamazlar.

 Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli
araçların (örn: anlaşmalar, protokoller vb.)
geliştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

 Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanı 1: Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama

Sürdürülebilir politikalar geliştirilmesinde yerel aktörlerin kapasitesini artırmayı hedefleyen
eylemler

Kentsel ve/veya bölgesel politikalar geliştirilmesinde katılımcı stratejik planlamanın teşvik
edilmesi

Türkiye ve AB’deki aktörler arasında ağlar kurulması, farklı planlama yöntemlerinin paylaşılması
ve bölgesel yaklaşımların entegre edilmesi

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının artırılması ve/veya derinleştirilebilmesi için bölgesel, yerel ve
uluslararası düzeyde paydaş-güdümlü eylemler

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 2: Kalkınma ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar

Yerel değerler zinciri geliştirmede yerel aktörler için kapasite geliştirme eylemleri

Ekonomik modeller ve analitik araçlarda yerel aktörler için kapasite geliştirme eylemleri

AB ve Türkiye’deki ekonomik kalkınma modellerinin karşılaştırmalı analizi dâhil olmak üzere
AB’deki ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçların incelenmesi

Bölgeye özgü analizlere ilişkin pilot uygulamalar

AB ve Türkiye’deki aktörler arasında ağ kurma çalışmalarının teşvik edilmesi, deneyimlerin
paylaşılması ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 3: Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı

Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı geliştirilmesine dönük olarak yerel aktörler arasında
ağlar kurulması

AB’deki bölgesel politika tasarım sistemlerinin incelenmesi

Yerel ve bölgesel aktörler için ortak bir bölgesel politika veri tabanının ihtiyaç analizini yürütmeye
dönük eylemler

AB ve Türkiye’deki aktörler arasında deneyimlerin paylaşılması ve örnek uygulamaların
yaygınlaştırılması

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı



Öncelik Alanı 4: : Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi

Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı geliştirilmesine dönük olarak yerel aktörler arasında
ağlar kurulması

Ortak eylemler aracılığıyla uygulama deneyimlerinin paylaşılması

Öncelik Alanı 5: Bölgesel planlamada etkin ortaklık

Bölgesel politikalar geliştirilmesi için kamu sektörü ve özel sektör arasında ortaklığın teşvik
edilmesi

Bölgesel politikaların uygulanması ve katılımcı programlama için nitelikli ortaklık mekanizmalarının
kurulması

Yerel kuruluşların ortaklık yönetme yeteneklerinin geliştirilmesi

Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek,
vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar
amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de
kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı
olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK

ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin
giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Bir dernek/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede
Başvuru Sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamazlar.

 Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli
araçların (örn: anlaşmalar, protokoller vb.)
geliştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

 Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi:10-15 ay

Öncelik Alanı 1: Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi

 Girişimciliğin ve kendi işini kurmanın beraberinde getirdiği fırsatlar ve zorluklar konusunda yerel
kamuoyunun farkındalığının artırılması;

 Yerel ve kültürel ürünlerin ticarileştirilmesi için ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesinin
yaygınlaştırılması;

 Girişimcilik öğrenimi konusunda iyi uygulamaların ülke çapında yaygınlaştırılması ve
girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak teşvik edilmesi;

 Üniversite odaklı başarılı iş geliştirme mekanizmalarının desteklenmesi ve kilit toplumsal sorunlar
çerçevesinde üniversite-iş dünyası eko-sistemlerinin oluşturulması;

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 1: Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi

 Aktif girişimcilerinin deneyimlerine dayalı öğrenim modellerinin yaygınlaştırılması;

 Rol model olarak yeni girişimcilik algılarının oluşturulması;

 Yaşlıların, kadınların, gençlerin, göçmenlerin ve dezavantajlı grupların girişimcilik becerilerinin ve
aktivitelerinin desteklenmesi;

 Sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluğun yaygınlaştırılması ;

 Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için dijital çağ fırsatlarının desteklenmesi;

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı



Öncelik Alanı 1: Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi

 Yükseköğrenim ve üniversitelerde girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması için politika ve
araçların geliştirilmesi;

 Girişimciler ve KOBİ’lerin yeni dijital gelişmelerin faydaları hakkında farkındalıklarının artırılması ve
dijital çağda e-becerilerin geliştirilmesinin desteklenmesi;

 Tasarım, yaratıcı endüstriler ve internet tabanlı eylemler konusunda girişimcilik becerilerinin
geliştirilmesinin desteklenmesi;

 Girişimci dostu iş ve beceri geliştirme ortamının oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği ve
Türkiye’deki iyi uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması.

Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı



Öncelik Alanı 2: Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi

Az enerji ve kaynak kullanan yeni süreç ve ürünler konusunda işletmelerin kapasitelerinin
geliştirilmesi;

Sürdürülebilir üretim ve tüketimin yaygınlaştırılması.

Öncelik Alanı 3: Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim
süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı

Avrupa Birliği Programları kapsamındaki çevre dostu başarılı örneklerin yaygınlaştırılması;

KOBİ’lerde kaynak verimliliği üzerine çalışma yapan ajanslar arasında ağ oluşturma ve en
iyi uygulamaların değişiminin desteklenmesi.

Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek,

vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar amacı
gütmeyen kuruluşlar) olmak,

 Odalar (TOBB ve Eurochambers üyeleri hariç),

federasyon, konfederasyon, birlik, baro,
işçi ve işveren sendikaları

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de
kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la birlikte
projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan
sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet
göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK

ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve
uygulamasına katılırlar ve bunların giderleri de
başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak
değerlendirilir.

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Bir dernek/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede
Başvuru Sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamazlar.

 Ortaklığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için çeşitli
araçların (örn: anlaşmalar, protokoller vb.)
geliştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

 Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır



KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanları

Türkiye ve AB ülkelerindeki meslek örgütleri arasında bilgi değişiminin desteklenmesi;

İyi uygulamaların paylaşımı yoluyla yeterliliklerin karşılıklı tanınması sürecinde meslek örgütlerinin
rolüne ilişkin farkındalığın artırılması;

Hizmet sunumu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla meslek örgütlerinin kalite beyannamesi veya
davranış kurallarına katılımın teşvik edilmesi

Mesleki yeterlilik belgeleri ve sisteminin faydaları ve önemi hakkında farkındalığın artırılması.

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
Hibe Programı



Eğitim Hibe Programı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki
dernek, vakıf, dernek ve vakıfların
federasyon ve konfederasyonları, AB üye
ülkelerindeki kar amacı gütmeyen
kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK

ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin
giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra,

 Üniversiteler (Bir eş-başvuranın üniversite ile ilişiği

varsa (örn: fakülteler, meslek yüksekokulları, enstitüler
veya araştırma merkezler vb.), üniversitenin kendisi eş-
başvuran olarak değerlendirilecektir. )

 Odalar (TOBB ve Eurochambers üyeleri hariç),

 Federasyonlar, konfederasyonlar ya da birlikler



Eğitim Hibe Programı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanı 1: Erken okul terkleriyle mücadele

Okul terklerinin önlenmesi konusunda farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların belirlenmesi, transfer
edilmesi veya uyumlulaştırılması

Farklı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek yenilikçi modellerin ve araçların geliştirilmesi

Önleme, müdahale, telafi ve izleme tedbirlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi

Erken okul terklerinin önlenmesinde ailelerin dâhil edilmesine yönelik çalışmalar

İdarecilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri

STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

Eğitim Hibe Programı



Öncelik Alanı 2: Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital
beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik)

En iyi uygulamalar konusunda teknik ve politika bilgilerinin ve uzmanlığının ortaklıklar, ortak
girişimler, ağ kurma etkinlikleri, araştırma, çalışma, eğitim ve konferans gibi araçlar yoluyla
geliştirilmesi (örneğin: girişimcilik eğitiminde interaktif ya da bilgi teknolojilerine dayalı yeni eğitim
yöntemlerinin nasıl uygulanacağı; AB üyesi ülkeler ile Türkiye gibi aday ülkelerdeki uygulamaların
karşılaştırılması)

İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile konunun dahi iyi anlaşılmasını sağlamak

Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Eğitim Hibe Programı



Öncelik Alanı 3: Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi

 Eğitim alanındaki STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

 En iyi uygulamaların analiz edilmesi,

 Saha araştırmaları ve anketler yapılması

 Öğrenme ve araştırma girişimlerinin desteklenmesi

 Eğitim personelinin öncelikli mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi, destek ve izleme sistemlerinin
geliştirilmesi veya okullardaki nitelikli öğretimin sürdürülmesine yönelik tedbirlerin sürdürülebilirliğinin
sağlanması

Öncelik Alanı 4: Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitime erişimin ve okul öncesi hizmetlerinin kalitesini arttırabilmek amacıyla ortaklıklar, ortak
girişimler, ağ oluşturma, araştırma, çalışma, eğitim veya konferanslar, lobi çalışması ve yenilikçi
uygulamalar vasıtasıyla en iyi uygulamalar hakkındaki bilgi, beceri ve uzmanlığın iyileştirilmesi

Okul öncesi eğitim hakkında ailelerin, yerel yönetimlerin/yetkililerin, STK’ların vb. aktörlerin katılımını ve
uzmanlığını geliştirmek

Eğitim Hibe Programı
Toplam Bütçe: 1.000.000 €

Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği



Toplam Bütçe: 1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 5: Yetişkin Eğitiminde Kalite

Tüm eğitim kurumlarının, dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere daha fazla yetişkin öğrenciye
erişimlerinin teşvik edilmesi ve yetişkinlerin işgücüne ve topluma entegrasyonlarına ilişkin anahtar faktörlerin
belirlenmesi amacıyla AB’den ve Türkiye’den uluslararası organizasyonlar, STK’lar ve ilgili kamu ve özel
kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması ve ağ geliştirilmesi

Yetişkin eğitimi alanındaki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması;

Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğiticilerin kapasitelerinin eğitim
faaliyetleri, deneyim ve beceri paylaşımı vs. araçlar ile artırılması

Yetişkin eğitim alanındaki ihtiyaçlara uygun olarak yüksek kalitede geliştirilmiş iyi uygulamaların
değişiminin, karşılıklı öğrenmenin ve ortak faaliyetler geliştirmenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.

Yetişkin eğitimi sağlayıcıları için kalite kriterlerinin geliştirilmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi
(ölçme-değerlendirme sistemi) ve izlenmesi için yenilikçi mekanizmalar ve modeller geliştirilmesi

Eğitim Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek,
vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar
amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la
birlikte projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK
ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin
giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra,

 Kooperatifler (kar amacı gütmeyen kooperatifler,
eğer faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini
kanıtlayabilirlerse eş-başvuran olarak başvurabilirler),

 Üretici birlikleri ve ihracatçı birlikleri,

 Ziraat odaları,

 Federasyonlar ve konfederasyonlar eş-faydalanıcı 
olabilir.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe:2.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanı 1: Tarım ve kırsal kalkınma

İyi tarım uygulamalarının, organik tarımın, çevre dostu tarımsal uygulamaların, teşvikini hedef alan
faaliyetler

Yayım hizmeti ve bilgiye ulaşımın teminini hedef alan faaliyetler.

Türkiye’deki üretici örgütlerinin sorumlu birimleri için AB üretici örgütleri tarafından kullanılan
pazarlama kanallarının ve piyasa mekanizmalarının araştırılması ile farklı pazarlama yöntemlerinin
analizine yönelik faaliyetler;

AB’deki tarım ürünleri için kullanılan fiyat takip mekanizmalarının araştırılması ve Türkiye’de
tanıtılmasına yönelik faaliyetler.

Tarafların AB mevzuatına ve söz konusu mevzuatta yer alan standartların, üretim ve pazarlama
zincirinde yer alan farklı operatörlerce (Üretici Örgütleri, tacirler, perakendeciler vb.) nasıl uygulandığı ve
denetlendiğine dair bilgi kapasitesinin arttırılmasını hedefleyen faaliyetler;

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı



Toplam Bütçe:2.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 1: Tarım ve kırsal kalkınma

Üretici örgütleri ve toptancı pazarları vb. kuruluşların sağlaması gereken kurumsal kapasite
gerekliliklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler;

Özel bir ürün üzerine ortak bir ihtisaslaşmaya sahip farklı bölgelerin müşterek pazarlanması veya ortak
kültürel miras esaslı müşterek turizm girişimleri;

Kırsal alanların gelişimine yeni ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek için girişimlerin geliştirilmesini hedef
alan faaliyetler

Yerel ürünlerin korunması amacıyla coğrafi işaret mekanizmasına kayıt konusunda farkındalığın
arttırılması yoluyla kırsal sosyo-ekonomik gelişmenin teşvikini hedefleyen faaliyetler.

Çiftlik yönetimi, çiftlik destek ve tarım danışmanlığı sistemlerinin kurulumunu hedef alan faaliyetler;

Yayım hizmeti ve bilgiye ulaşım hakkında farkındalığı artırmayı hedef alan faaliyetler.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı



Toplam Bütçe:2.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 2: Gıda Güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı

Gıda ve yem operatörleri ile öz değerlendirme ve izlenebilirlik sistemleri kurulmasını hedef alan faaliyetler;

Etiketleme, gıda katkı maddeleri vb. gibi gıda güvenliği konularında tüketicileri bilinçlendirmeyi hedef
alan faaliyetler;

Hayvan refahı konusunda bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler;

Sınırötesi hayvan hastalıklarına karşı kontrol önlemlerini hedef alan faaliyetler;

Hayvan tanımlama ve kayıt sistemlerindeki farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarını hedef alan faaliyetler;

Gıda zincirindeki farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarını hedef alan faaliyetler;

Hayvansal yan ürünlerin yok edilmesi için bir sistemin kurulmasını hedef alan faaliyetler;

Gıda ve yem hijyen kuralları konularında bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı



Toplam Bütçe:2.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 3: Balıkçılık

 Onaylı su ürünleri üretici örgütlerinin işletme ilkelerini hedef alan faaliyetler;

 AB balıkçılık Üretici Örgütlerinin işleyişi çerçevesinde yapısal gerekliliklerinin araştırılması ve
Türkiye’deki balıkçılık üretici örgütlerinin uyumunu hedef alan faaliyetler;

 Su ürünleri üretici örgütleri tarafından operasyonel programların geliştirilmesi ve uygulanmasını
hedef alan faaliyetler;

 Su ürünleri üretici örgütlerinin kullanımı için IT sistemlerinin geliştirilmesini hedef alan faaliyetler.

 Paydaşların, ilgili AB mevzuatı konusunda bilgilerinin artırılması, bu standartların farklı operatörler
(örn: su ürünleri üretici örgütleri, tüccarlar, toptancılar, perakendeciler vb.) tarafından nasıl
uygulandığı ve üretim ve pazarlama zinciri boyunca nasıl kontrol edildiği konusunda bilgi artırmayı
hedef alan faaliyetler;

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı



Toplam Bütçe:2.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Öncelik Alanı 3: Balıkçılık

Pazarlama standartların su ürünleri kuruluşları, odalar, toptancı pazarları vb. tarafından uygulanması
için organizasyonel gereksinimlerin yerine getirilmesini hedef alan faaliyetler;

Yayın hizmeti ve bilgiye ulaşımın tedarikini hedef alan faaliyetler.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik:

Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş (IUU) balıkçılık uygulamaları hakkında balıkçıları bilinçlendirmeyi
hedef alan faaliyetler;

Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş (IUU) balıkçılıkla mücadelede pazarlama ve balıkçılık
araçlarının kullanımını hedef alan faaliyetler;

Uyulmadığı durumlarda tüketicilerden yetkili makamlara bilgi akışını artırmayı hedef alan faaliyetler.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı 

1. BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 2. EŞ-BAŞVURANLAR

 Tüzel kişiliğe sahip olmak,

 Kar amacı gütmemek,

 Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki
dernek, vakıf, dernek ve vakıfların
federasyon ve konfederasyonları, AB
üye ülkelerindeki kar amacı gütmeyen
kuruluşlar) olmak,

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya
Türkiye’de kurulmuş olmak,

 Eş-başvuran(lar)la ve bağlı
kuruluş(lar)la birlikte projenin
hazırlanması ve yönetiminden
doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak
faaliyet göstermemek.

 ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK
ZORUNLUDUR!

 Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk
kriterlerini taşımak zorundadır.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra;

 Üniversiteler (Bir eş-başvuranın üniversite ile ilişiği
varsa (örn: fakülteler, meslek yüksekokulları, enstitüler
veya araştırma merkezler vb.), üniversitenin kendisi eş-
başvuran olarak değerlendirilecektir.),

 Düşünce kuruluşları,

 Odalar (TOBB ve Eurochambers üyeleri hariç),

 Federasyonlar, konfederasyonlar,

 Birlikler ve barolar da eş-başvuran olabilirler.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı 

3. BAĞLI KURULUŞLAR

Başvuru Sahibi ve eş-başvuran(lar)ı bağlı kuruluş(lar)la hareket edebilir.

Yalnızca başvuru sahipleri ile yapısal bağı, özellikle yasal ve sermaye bağı olan
kuruluşlar bağlı kuruluş olarak değerlendirilir.

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır. Bu, bağın hibe desteğinden bağımsız
olarak var olması anlamına gelmekte olup, teklif çağrısı öncesinde de bu bağın var
olması ve proje sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

Bağlı kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve/veya eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk
kriterlerini sağlamak zorundadır.



Toplam Bütçe:1.000.000 €
Projeler için 50-150 Bin Avro Hibe Desteği

Proje Süresi: 10-15 ay

Öncelik Alanları:

Göçmenler, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve insan ticareti mağdurlarının (İTM)
yasal statüleri, sosyal hizmetler ve sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşım hakları ile ilgili bilinçlendirme ve
bilgilendirme projeleri;

Düzensiz göçmenler, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve (İTM) hakları ile ilgili
kamu görevlileri, barolar ve meslek kuruluşlarına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme projeleri;

Basın mensuplarının göç ile ilgili konularda bilgilerini artırmaya yönelik eğitim projeleri;

Göç, uluslararası koruma ve (İTM) korunması alanlarında çalışan STK’lar arasında ağ kurma projeleri;

Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele konuları ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası
kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi;

Güncel yasal çerçevenin (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) uygulanmasını ve düzensiz göçmenler,
uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve İTM haklarını analiz eden projeler.

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı 





ÖNEMLİ NOTLAR

• Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programında ÖN TEKLİF ve TAM BAŞVURU FORMU birlikte
sunulacaktır.

• Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında başvuru sahibi olarak birden fazla başvuru
yapamaz.

• Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda (yalnızca bir) eş-başvuran olarak yer
alabilir.

• Bir eş-başvuran, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla başvuruda yer alamaz (birinde
başvuru sahibi diğerinde eş-başvuran olarak VEYA ikisinde de eş-başvuran olarak).

• Bir Başvuru Sahibi/eş-başvuran/bağlı kuruluş aynı zamanda birden fazla başvuruda bağlı
kuruluş olarak yer alabilir.

• Projeler belirtilen ülkelerden en az birinde yürütülmelidir: Türkiye ve AB Üye Ülkeleri.

• Projenin Aday Ülke(ler)den eş-başvuran(lar)ı bulunması durumunda, uygun şekilde
gerekçelendirilmesi koşuluyla, yukarıda belirtilen ülkelerde yürütülecek faaliyetlere ek olarak
bazı faaliyetler, Aday Ülke(ler)de de uygulanabilir. Ancak, bu faaliyetler Projenin büyük
bölümünü oluşturmamalıdır.



Uygun Maliyetler

• Projenin uygulama süreci içerisinde gerçekleşmelidir. 

• Projenin tahmin edilen toplam bütçesinde belirtilmiş olmalıdır.

• Projenin uygulanması için gerekli olmalıdır.

• Faydalanıcıların hesaplarında kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalı ve
Faydalanıcıların bulunduğu ülkenin ilgili muhasebe standartlarına göre belirlenmiş ve
Faydalanıcıların genel maliyet muhasebesi uygulamalarına uygun olmalıdır;

• İlgili vergi ve sosyal mevzuat gerekleri ile uyumlu olmalıdır;

• Özellikle etkinlik ve ekonomi açısından değerlendirildiğinde makul ve kabul edilebilir
olmalı ve sağlam bir mali yönetimin gerekleri ile bağdaşmalıdır.

• Ekipman ve malzemenin toplam maliyeti uygun maliyetler toplamının %20’sini
aşmamalıdır .



Uygun Maliyetler

Yedek Akçe

•Proje doğrudan uygun maliyetleri ara toplamının (Bütçe başlığı 7) %5’ini
geçmemek kaydıyla proje bütçesine bir yedek akçe (Bütçe başlığı 10) dahil
edilebilir. Yedek akçe sadece Sözleşme Makamı’nın yazılı ön onayı sonrasında
kullanılabilir.

Uygun Dolaylı Maliyetler

•Proje ile ilgili yapılan genel idari giderleri karşılamak için, proje doğrudan uygun
maliyetleri ara toplamının (Bütçe başlığı 7) %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı
maliyet (Bütçe başlığı 8) olarak talep edilebilir.



Uygun Olmayan Maliyetler

• Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar (faizler);
• Zararlar veya gelecekteki potansiyel yükümlülükler karşılıkları;
• Faydalanıcılar tarafından beyan edilen ve Birlik hibesi (EDF de dahil) alan başka bir 

proje veya çalışma programı kapsamından karşılanan giderler;
• Döviz kuru dönüşüm masrafları;
• Üçüncü taraflara verilen krediler;
• Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere vergiler ;
• Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar;
• Bina ve arazi satın alınması, kiralanması veya finansal kiralanması (leasing);
• Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme masrafları;
• İkinci el ekipman satın alınması;
• Banka masrafları, teminat giderleri ve benzer harcamalar;
• Ayni katkılar;
• Amortisman giderleri;
• Faiz borçları.



BAŞARILAR

"Bu doküman ile Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberler arasında ihtilaf olması halinde Hibe Başvuru Sahipleri için 
Rehberler ve eklerinin İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır."


