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       Ek bilgi 

1) Yatırım öncelikleri (ilgili tematik hedefler kapsamında) (2014-2020) 

Tematik hedef Yatırım önceliği* 

1) Araştırma, teknolojik 
gelişme ve yenilikçiliği 
desteklemek 

a) Araştırma ve yenilikçilik (A&Y)altyapısının ve A&Y uzmanlığı 
geliştirecek kapasitelerin iyileştirilmesi ve özellikle Avrupa’nın ilgisini 
çeken yetkinlik merkezlerinin desteklenmesi; 
b) İş dünyasında A&Y’ye yatırım, ürün ve hizmet geliştirme, teknoloji 
transferi, sosyal yenilikçilik ve kamu hizmetleri uygulamaları, talep 
teşviki, ağ oluşturma, kümeler ve akılcı uzmanlaşma yoluyla açık 
yenilikçiliğin teşvik edilmesi; 
c) Kolaylaştırıcı Anahtar Teknolojilerde teknolojik ve uygulamalı 
araştırma, pilot hatlar, erken ürün doğrulama faaliyetleri, gelişmiş 
imalat olanakları, ilk üretim ile genel amaçlı teknolojilerin 
yaygınlaştırılmasının desteklenmesi. 

2) Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerine (BİT) erişimi 
ve bu teknolojilerin 
kullanılmasını ve kalitesini 
iyileştirmek 

a) Yüksek hızlı ağların geniş bantta konuşlandırılması ve yayılması;  
b) BİT ürün ve hizmetleri ve e-ticaretin geliştirilmesi ve BİT’e olan 
talebin artırılması; 
c) BİT uygulamalarının e-devlet, e-öğrenme, e-içerme ve e-sağlık 
alanlarında güçlendirilmesi. 

3) Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin (KOBİ’lerin) 
rekabet edebilirliğini 
artırmak 

a) Özellikle yeni fikirlerden ekonomik anlamda yararlanmanın 
kolaylaştırılması ve yeni firmaların kurulmasının teşvik edilmesi yoluyla 
girişimciliğin desteklenmesi;  
b) KOBİ’ler için özellikle uluslararası platformlarda çalışabilme yönünde 
yeni iş modellerinin geliştirilmesi 

4) Tüm sektörlerde düşük 
karbon ekonomisine geçişi 
desteklemek  

a) yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve dağıtımının 
desteklenmesi; 
b) KOBİ’lerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik 
edilmesi; 
c) Kamu altyapıları ve konut sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji kullanımının desteklenmesi; 
d) Alçak gerilim seviyesinde akıllı dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi; 
e) Şehirler için düşük karbon stratejilerinin geliştirilmesi. 

5) İklim değişikliğine uyumu, 
risklerin önlenmesini ve risk 
yönetimini desteklemek  

а) İklim değişikliğine uyuma tahsis edilen yatırımların desteklenmesi; 
b) Özel risklere yönelik yatırımların desteklenmesi, afet esnekliğinin 
sağlanması ve afet yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.  

6) Çevreyi korumak ve 
kaynak verimliliğini artırmak  

a) Çevre müktesebatının gereklerini yerine getirmek üzere atık 
sektöründe yatırıma ilişkin özel ihtiyaçların ele alınması; 
b) Çevre müktesebatının gereklerini yerine getirmek üzere su 
sektöründe yatırıma ilişkin özel ihtiyaçların ele alınması; 
c) Kültürel mirasın korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi; 
d) Biyoçeşitliliğin ve toprağın korunması ve NATURA 2000 ve yeşil 
altyapılar dahil olmak üzere ekosistem hizmetlerinin desteklenmesi;  
e) Kahverengi sahaların yenilenmesi ve hava kirliliğin azaltılması dahil 
olmak üzere şehir atmosferinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde 
bulunulması.  

7) Sürdürülebilir ulaşımı 
teşvik etmek ve ana ağ 
altyapılarındaki darboğazları 
ortadan kaldırmak  

a) Trans-Avrupa Ulaşım Ağına (TEN-T) yatırım yapılarak kombine bir Tek 
Avrupa Ulaşım Alanının desteklenmesi; 
b) İkincil ve üçüncül kavşakların TEN-T altyapısı ile bağlantısı kurularak 
bölgesel hareketliliğin artırılması;  
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 c) Çevre dostu ve düşük karbonlu ulaştırma sistemleri geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir şehir hareketliliğinin desteklenmesi;  
d) Kapsamlı, yüksek kaliteli ve birlikte çalışabilen demiryolu 
sistemlerinin geliştirilmesi. 

8) İstihdamı desteklemek ve 
işgücü hareketliliğini teşvik 
etmek  

a) Serbest meslek ve iş kurma için iş kuluçka ve yatırım desteğinin 
artırılması;  
b) […]/2012 sayılı AB Tüzüğünün [ESF] kapsamı dışında kalan alanlarda 
yeni meslek yaratma gibi faaliyetlere komşuluk hizmetleri sağlayan 
yapılara yönelik yerel kalkınma girişim ve yardımlarında bulunulması;  
c) Kamu istihdam hizmetleri altyapısına yatırım yapılması. 

9) Sosyal içermeyi 
desteklemek ve yoksullukla 
mücadele etmek  

a) Ulusal, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıda bulunan sağlık ve sosyal 
altyapısına yatırım yapılması, sağlık statüsünde eşitsizliklerin azaltılması 
ve kurumsal hizmetlerden topluluk temelli hizmetlere geçişin 
sağlanması;  
b) Şehir ve kırsal kesimdeki yoksun toplulukların fiziksel ve ekonomik 
olarak yeniden canlandırılması için destek verilmesi; 
c) Sosyal işletmelerin desteklenmesi.  

10) Eğitim altyapılarını geliştirerek eğitim, beceri ve yaşamboyu öğrenmeye yatırım yapmak   

11) ERDF’nin uygulanması ile ilgili kamu idareleri ve kamu hizmetlerinin kurumsal kapasitesini ve 
verimliliğini geliştirmek ve ESF tarafından desteklenen kamu yönetiminin kurumsal kapasitesini ve 
verimliliğinin artıracak faaliyetleri destekleme yoluyla kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve etkin bir kamu 
yönetimi kurmak 

*ЕС COM(2011) 614 sayılı belgede belirtildiği üzere. 
 
 
 
 

2) 2007-2013 döneminde Programların internet siteleri: 

 
 
 

 


