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ÖNSÖZ
Baúbakanmz Sayn Recep Tayyip ERDOöAN’n deyiúiyle
Cumhuriyetimizin ilanndan sonraki en önemli ça÷daúlaúma
projesi olan Avrupa Birli÷i katlm sürecinin en önemli
katklarndan bir tanesi; sivil toplumun geliúmesi ve ülke
politikalarnn ve uygulamalarnn oluúturulma sürecine olan
etkisinin artmasdr. Avrupa Birli÷i’ne katlm sürecinde úimdiye
kadar yaplmú ve önümüzdeki dönemde yaplacak olan her
alandaki reformlarn gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi,
sivil toplum kuruluúlar ile etkin ve yapc bir iúbirli÷ine ba÷ldr.
Bu iúbirli÷i demokratik bir toplumun olmazsa olmazdr.
Avrupa Birli÷i’ne tam üyelik sürecimizin baúar ile sürdürülebilmesi ve
sonuçlandrlabilmesi, Sivil Toplum Kuruluúlarmzn uyum süreci çerçevesinde
yürütülen çalúmalara katlm sa÷lamas ile mümkün olacaktr.
Ülkemizin ve vatandaúlarmzn çkarlarn ön planda tutan temel anlayúmz
çerçevesinde katlm müzakerelerine önümüzdeki dönemde daha fazla ivme
kazandrlmas ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla Avrupa Birli÷i Genel
Sekreterli÷i olarak yeni bir “Avrupa Birli÷i Stratejisi” hazrladk. Müzakere sürecine
dört platformda bütüncül bir yaklaúm getiren bu yeni stratejimizi 4 Ocak 2010
tarihinde Bakanlar Kurulumuza sunduk. Ayrca, kapsaml, esnek, dinamik, etkin ve
kurumsal bir yapyla desteklenen, kamu ve sivil tüm aktörlerin katlmna açk bir
øletiúim Stratejisi oluúturup uygulamaya koyuyoruz. Yeni Avrupa Birli÷i Stratejisinin ve
øletiúim Stratejisinin hayata geçirilmesinde Sivil Toplum Kuruluúlarndan alaca÷mz
destek çok büyük önem taúmaktadr.
Bu kapsamda, Avrupa Birli÷i tarafndan ülkemize sa÷lanan mali yardmlar sivil toplum
kuruluúlarmzn uyum süreci ile yürüttü÷ümüz çalúmalara katlm sa÷lamalar için
önemli frsatlar sunmaktadr.
Ancak, Avrupa Birli÷i tarafndan ülkemize sa÷lanan mali yardmlar konusunda sivil
toplum kuruluúlarmzn yeterli ve doyurucu bilgiye sahip olamadklarnn farkndayz.
Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birli÷i yolunda Sivil Toplum Kuruluúlarmzn AB
Hibe Programlar ile ilgili bilgi ihtiyacn karúlamak ve AB mali yardmlarndan en
etkin biçimde faydalanmalarn sa÷lamak amacyla bu çalúmay hazrladk.
Çalúmamzn, Sivil Toplum Kuruluúlarmza ilham vermesini, rehberlik etmesini ve
gelecek programlar için bir referans kayna÷ olmasn diliyorum.

Egemen BAöIù
Devlet Bakan ve Baúmüzakereci
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AVRUPA BøRLøöø HøBE PROGRAMLARI KAPSAMINDA SøVøL TOPLUM
KURULUùLARINA SAöLANAN DESTEKLER

I.

Baúvurulara øliúkin Genel Bilgi

Kamuoyu tarafndan yakndan takip edildi÷i ve bilindi÷i üzere Avrupa Birli÷i mali
yardmlar kapsamnda Ülkemizdeki sivil toplum kuruluúlar (STK) tarafndan
geliútirilen projelere finansman deste÷i sa÷lanmaktadr. Ancak, kamuoyunda AB mali
yardmlar ile ilgili olarak yanlú bir alglama ve yönlendirme mevcuttur. Kamuoyunda
oluúan yönlendirmelerde STK’lar tarafndan geliútirilen her konu ve alandaki proje
fikirlerine AB mali yardmlar kapsamnda finansman sa÷lanabilece÷i ifade
edilmektedir. Ayrca, proje geliútirmenin yeterli olaca÷ dolaysyla proje çalúmalarn
tamamlayan STK’larn yl içerisinde her zaman diliminde projelerini konu ile ilgili
kurumlar olan Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷ine, Avrupa Birli÷i Türkiye
Delegasyonuna veya Avrupa Komisyonunun Brüksel’deki birimlerine iletebilecekleri
belirtilmektedir. Ancak, yukarda belirtilen ve benzeri nitelikte olan ifadelerin birço÷u
gerçe÷i yanstmamakta ve STK’larn faydalanabilece÷i AB mali yardmlarna iliúkin
bilgi kirlili÷inin ve yanlú alglamalarn oluúmasna yol açmaktadr.
Ülkemize sa÷lanan AB mali yardmlarnn kendisine özgü bir uygulama sistemi
bulunmaktadr. Finansman arayú içerisinde olan sivil toplum kuruluúlarnn AB mali
yardmlarnn uygulama sistemi kapsamnda oluúturulmuú uygulama koúul ve
kriterlerini takip etmeleri gerekmektedir.
Avrupa Birli÷i tarafndan Ülkemize sa÷lanan mali yardm “Katlm Öncesi Mali
Yardm Arac (Instrument for Pre-accession (IPA))” ad verilen bir program
aracl÷ ile kullanlmaktadr. IPA kapsamnda sivil toplum kuruluúlar tarafndan
geliútirilen projeler “Hibe Program” ad verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir.
Hibe Program, Katlm Öncesi Mali Yardm Arac kapsamndaki öncelikler
çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluúlar (bakanlklar, müsteúarlklar vb.)
tarafndan geliútirilmiú projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanndaki AB
uyum çalúmalarna sivil toplum kuruluúlarnn da katlmasn desteklemek amacyla
oluúturulmuú bir uygulama yöntemidir. Hibe Programlarnn úeffaf ve objektif
uygulanmasn temin etmek ve AB mali yardmlarnn uygulama kurallarna uygun
olarak yürütülmesini sa÷lamak üzere duyuru, baúvuru ve de÷erlendirmenin
koordinasyonu görevi Hazine Müsteúarl÷na ba÷l olarak faaliyet gösteren Merkezi
Finans ve øhale Birimine verilmiútir. Dolaysyla, projelerin Avrupa Birli÷i Genel
Sekreterli÷ine, Avrupa Birli÷i Türkiye Delegasyonuna ve Avrupa Birli÷inin merkezinin
bulundu÷u Brüksel’deki birimlerine 1 sunulmas veya herhangi bir AB ülkesinde bir
Avrupa Birli÷i kuruluúuna iletilmesi gerekmemektedir.

1
Ülkemizde kuruluúlarn faydalanabilece÷i ve merkezi olarak Avrupa Komisyonu tarafndan yürütülen Hibe
Programlar da olabilmektedir. Bu durumlarda hibe program hangi kuruluú tarafndan yürütülüyorsa baúvuru o
kuruluúa yaplr. Baúvuru koúullar ile ilgili olarak detaylar her Hibe Program için ayr ayr geliútirilen baúvuru
rehberlerinde ifade edilir. Ayrca, yukarda ifade edilen bilgiler Topluluk Programlar (Örne÷in Hayatboyu
Ö÷renme ve Gençlik Program, 7.Çerçeve Program vb.) için geçerli de÷ildir. Topluluk Programlarnn
uygulama koúul ve kurallar ile ilgili olarak detayl bilgi www.abgs.gov.tr adresinden temin edilebilir.
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Merkezi Finans ve øhale Birimi, Hibe Programnn uygulamaya geçirilebilmesi için
programnn hedef kitlesine yönelik açk ve úeffaf úekilde proje teklif ça÷rlar
yapmaktadr. Proje teklif ça÷rlar ile baúlayan baúvuru süreci 2 veya 3 ay
sürmektedir. Sivil toplum kuruluúlar Hibe Programnn konusuna ba÷l olarak
geliútirdikleri projeleri baúvuru süresi içerisinde Merkezi Finans ve øhale Birimine
sunmak zorundadrlar. Aksi takdirde duyurusu yaplan Hibe Programndan
faydalanma úansn kaybetmektedirler. Hibe programlar için hazrlanan projeler
Türkçe olarak hazrlanmakta ve sunulmaktadr. Ancak, baz úartlarda øngilizce olarak
hazrlanmas de mümkün olabilmektedir. Hibe programlarnn duyurulmas ve
uygulama yönetimi aúa÷daki ùekil-1’de gösterilmektedir.
ùekil-1: Avrupa Birli÷i Hibe Programlarna Baúvuru Yönetimi

Hibe Programlar aracl÷ ile sivil toplum kuruluúlarna sa÷lanan hibe deste÷inin
büyüklü÷ü Hibe Programnn bütçesi ve amac ile do÷ru orantldr. Hibe
Programlarnn düzenli duyuru zaman bulunmamaktadr. Dolaysyla, proje
geliútirmek isteyen sivil toplum kuruluúlarmzn belirli sklklarda (örne÷in haftada bir
kere) Merkezi Finans ve øhale Birimi tarafndan yaplan ça÷rlar web sayfas aracl÷
ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarna iliúkin duyurular ayn zamanda
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i web sayfasnda da yer almaktadr. Ancak, Avrupa
Birli÷i Genel Sekreterli÷i kamuoyunu bilgilendirme amacyla söz konusu duyurular
yapmaktadr. Dolaysyla, sivil toplum kuruluúlar tarafndan sunulan proje
baúvurularn kabul etmemektedir.
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Hibe Programlar øçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfalar:
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i (www.abgs.gov.tr)
Merkezi Finans ve øhale Birimi (www.mfib.gov.tr)
2002-2009 yllar arasnda içerikleri de÷iúik konularda olan 23 farkl hibe program
kapsamnda 2312 kuruluúun (dernekler, vakflar, odalar, il özel idareleri, belediyeler,
kooperatifler, üniversiteler, sendikalar, köye hizmet götürme birlikleri, KOBø’ler vb.)
geliútirdi÷i projelere toplam 286.171.453 Avro finansman deste÷i sa÷lanmútr.
Baúvuru süresi dolmuú ve de÷erlendirme süreci devam eden halihazrda 9 farkl hibe
program bulunmaktadr. Merkezi Finans ve øhale Birimi koordinasyonunda yürütülen
de÷erlendirme sürecinin sona ermesini müteakip baúarl olan projelere finansman
deste÷i sa÷lanacaktr. Uygulamas sona eren 23 farkl hibe program kapsamnda
finansman sa÷lanan 2312 projenin kuruluúlara göre da÷lm gösteren tablo aúa÷da
sunulmaktadr:
Tablo-1: Hibe Programlar Kapsamnda Desteklenen Projelerin Kuruluúlara
Göre Da÷lm
Sralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kuruluú

Belediye
KOBø
Dernek
Köye Hizmet Götürme Birli÷i
Oda
øl Özel ødaresi
Vakf
Üniversite
Birlik
Di÷er
Toplam:
Kaynak: Merkezi Finans ve øhale Birimi

Projelere Sa÷lanan
Hibe Deste÷i (Avro)
88.954.261
47.767.998
22.864.342
21.209.560
21.621.672
15.546.737
13.193.492
11.790.188
8.915.097
7.178.457
286.171.453

Hibe Deste÷i Alan
Proje Says
291
654
341
76
245
50
145
73
95
68
2312

Tablodan da görülece÷i üzere bugüne kadar uygulamas tamamlanmú 23 farkl Hibe
Program aracl÷ ile çok farkl alanlarda faaliyet gösteren kuruluúlarmzn geliútirmiú
oldu÷u projelere destek sa÷lanmútr. Kamuoyunda, kuruluúlarmzn proje
geliútiremedikleri dolaysyla Ülkemizin AB mali yardmlarn etkin kullanamad÷
yönünde ifadeler yer almaktadr. Ancak, ifade edilenin aksine Ülkemizdeki kuruluúlar
AB mali yardm kapsamnda yürütülen Hibe Programlarna aktif olarak katlm
sa÷lamaktadr. Dolaysyla, kamuoyunda bilinenin aksine proje geliútirilemedi÷i için
AB mali yardmnn kullanlmamas söz konusu de÷il hatta mali yardmlardan
faydalanmak isteyen kuruluúlarmz arasnda ciddi bir rekabet yaúanmaktadr. Bu
sebeple, AB mali yardm kapsamnda yürütülen Hibe Programlarna proje
hazrlayarak baúvuru yapmak isteyen sivil toplum kuruluúlarmzn baúarl olmak için
olgun ve nitelikli projeler geliútirmeye dikkat etmeleri önemlidir.
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den Avrupa Birli÷i Hibe Programlar

Kültür ve Turizm
Bakanl÷
Sivil Toplum
Geliútirme Merkezi
Sivil Toplum
Geliútirme Merkezi

Avrupa Komisyonu

Proje

Do÷u Karadeniz, Do÷u
Anadolu ve
3.000.000 €
Güneydo÷u Anadolu
Bölgesi

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

6.000.000 €

30 Haziran
2010

Türkiye Geneli

1.810.000 €

23 Temmuz
2010

Türkiye Geneli

1.447.368 €

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Bat Balkanlar ve
Türkiye

IPA-1: Kurumsal Meslek Standartlarnn Güçlendirilmesi
Yaplanma (2008) Hibe Program
Türkiye-AB Kültürleraras Diyalo÷un
IPA-1: Kurumsal
Geliútirilmesi: Kültürel Faaliyetler Hibe
Yaplanma (2008)
Program
IPA-1: Kurumsal Türkiye-AB Kültürleraras Diyalo÷un
Yaplanma (2008) Geliútirilmesi: Müzecilik Hibe Program
IPA-1: Kurumsal Yerel Düzeyde Sivil Katlmn
Yaplanma (2008) Güçlendirilmesi Hibe Program
IPA-1: Kurumsal Sivil Toplum Kuruluúlar Arasnda
Yaplanma (2008) Diyalo÷un Geliútirilmesi Hibe Program
Çok Faydalancl Kültürel Konularda øúbirli÷inin
IPA
Geliútirilmesi

IPA-1: Kurumsal Kadnn Ekonomik ve Sosyal Hayata
Yaplanma (2007) Kazandrlmas

Türkiye Geneli

AB Genel
Sekreterli÷i

Uygulama Alan

Türkiye Geneli

Kültür ve Turizm
Bakanl÷

Hibe
Son Baúvuru
Program
Tarihi
Bütçesi
30 Kasm
200.000 €
2010

Avrupa Komisyonu

Kültür ve Turizm
Bakanl÷
Sivil Toplum
Geliútirme Merkezi
Sivil Toplum
Geliútirme Merkezi

Bat Balkanlar ve
Türkiye

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

GAP ødaresi

23 Temmuz
2010

30 Haziran
2010

31 Mays
2010

16 Temmuz
2010
25 Haziran
200.000 €
2010
5 Temmuz
800.000 €
2010
1 Haziran
2.500.000 €
2010
1.447.368 €

1.810.000 €

6.000.000 €

Do÷u Karadeniz, Do÷u
Anadolu ve
3.000.000 €
Güneydo÷u Anadolu
Bölgesi

Uygulama Alan

ølgili Kurum

ølgili Kurum

IPA-1: Kurumsal Sivil Toplum Diyalo÷u: Mikro Destek
Yaplanma (2007) Hibe Program

IPA Önceli÷i

Tablo-2: Baúvurusu Devam Eden Hibe Programlar
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Hibe
Son Baúvuru
Program
Tarihi
Bütçesi
30 Kasm
200.000 €
2010

Halihazrda proje teklif ça÷rs devam eden aúa÷da baúlklar verilmiú 8 farkl hibe program bulunmaktadr. Baúvurusu devam
eden hibe programlarna iliúkin tablo ve bilgi aúa÷da sunulmaktadr. Baúvurusu devam eden hibe programlar ile ilgili detayl bilgi ve
baúvuru dokümanlarna Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i (www.abgs.gov.tr) ve Merkezi Finans ve øhale Birimi (www.mfib.gov.tr) web
sayfalarndan ulaúlabilir.

devam eden aúa÷da baúlklar verilmiú 8 farkl hibe program bulunmaktadr. Baúvurusu devam
ablo ve bilgi aúa÷da sunulmaktadr. Baúvurusu devam eden hibe programlar ile ilgili detayl bilgi ve
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31 Mays
2010

16 Temmuz
2010
25 Haziran
200.000 €
2010
5 Temmuz
800.000 €
2010
1 Haziran
2.500.000 €
2010
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II. 1. SøVøL TOPLUM DøYALOöU-II: MøKRO HøBE DESTEöø PROGRAMI BøLGø
NOTU
Programn Amac: Hibe Programnn amac Türkiye sivil toplum kuruluúlar ile AB
üyesi ülkelerdeki benzer örgütler arasnda iúbirli÷i, ortaklk yaratma ve a÷
oluúturma faaliyet ve çalúmalarn desteklemektedir.
Son Baúvuru Tarihi: Hibe Program için belirlenen son baúvuru tarihi 30 Kasm
2010’dur. Ancak, STK’lar hibe program duyurusundan itibaren geçekleútirmek
istedikleri faaliyetler için her zaman baúvuru yapabilirler. STK baúvurular her ay
sonunda de÷erlendirilecek ve hibe deste÷i sa÷lanacak baúvurular ilan edilecektir.
Baúvuru Kriterleri:
• Program kapsamnda STK’larn gerçekleútircekleri ve AB üyelik süreci ile ilgili
olan tek bir faaliyet (örne÷in seminer, çalútay, konferans, AB üyesi ülkedeki
bir toplantya katlm vb.) için destek sa÷lanacaktr.
• Baúvurular Türkçe veya øngilizce hazrlanacak ve sunulacaktr.
• Baúvuru yapacak STK’lar tek baúlarna veya AB üyesi ülkeden ortaklar ile
birlikte baúvuru yapabilirler.
Hibe Program Bütçesi: Hibe Programnn toplam bütçesi 200.000 Avro’dur.
Program Kapsamnda Sa÷lanacak Hibe Deste÷i: Hibe Program kapsamnda
sa÷lanacak destek faaliyet baúna 5.000 Avro’dur. Hibe deste÷i faaliyetin uygun
maliyetler toplamnn %100’ü karúlayacaktr.
Projelerin Süresi: Faaliyetlerin süresi 4 aydan uzun süremez.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar: Hibe Programna sadece Yerel Sivil Toplum
Kuruluúlar (dernekler, vakflar) baúvuru yapabilecektir.
Faaliyet Türleri:
•
•
•

Seminer, konferans, çalútay vb.
organizasyonlarn düzenlemesi
AB üyesi ülkelerdeki toplantlara,
seminerlere,
çalútaylara
vb.
organizasyonlara katlm
AB konusunda tantm çalúmalar

•
•
•

AB konusunda bilgi kampanyalar,
AB üyesindeki STK’lar ile a÷
oluúturma ve politika geliútirme
Sergiler, gösteriler vb.

gibi faaliyetler gerçekleútirilebilir.
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II.2. AZ GELøùMøù BÖLGELERDE KADINLARIN VE KADIN STK’LARININ
GÜÇLENDøRøLMESø HøBE PROGRAMI
GAP Bölge Kalknma ødaresi tarafnda yürütülen “Türkiye’nin Az Geliúmiú
Bölgelerindeki Kadnlarn ve Kadn STK’larnn Güçlendirilmesi Hibe
Program”na iliúkin teklif ça÷rs 1 Mart 2010 tarihinde Merkezi Finans ve øhale Birimi
tarafndan duyurulmuútur. Güneydo÷u Anadolu, Do÷u Karadeniz ve Do÷u Anadolu
bölgelerinde yer alan 30 ilde uygulanacak hibe programna iliúkin detayl bilgi
aúa÷da sunulmaktadr.
Programn Amac: Hibe Programnn amac toplumsal cinsiyet temelli ayrmcl÷a,
kadn haklarna yönelik ihlallere karú mücadelede; kadnn sosyal, siyasal ve
ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarllk ve kapasite
geliútirilmesidir. Bu çerçevede, söz konusu alanlarda faaliyet gösteren bölgedeki
kadn STK’larnn proje geliútirme ve yönetme kapasitelerinin geliútirilmesi
amaçlamaktr.
Son Baúvuru Tarihi: Hibe Program için belirlenen son baúvuru tarihi 31 Mays
2010’dur.
Baúvuru Kriterleri:
• Program kapsamnda sunulacak projelerin kadnlar toplumsal hayata
kazandrlmasn hedefleyen konularnda olmas gerekmektedir.
• Projeler Türkçe hazrlanacak ve sunulacaktr.
• Programa Türkiye genelinden baúvuru yaplabilir ancak uygulamalarn
Güneydo÷u Anadolu, Do÷u Karadeniz ve Do÷u Anadolu bölgelerinde yer alan
30 ilde gerçekleútirilmesi gerekmektedir.
• Projelerin uygulanabilece÷i iller aúa÷da sunulmaktadr:
1. Güneydo÷u Anadolu Bölgesi: Adyaman, Batman, Diyarbakr,
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ùanlurfa ve ùrnak illeri
2. Do÷u Anadolu Bölgesi: A÷r, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elaz÷, Erzincan,
Erzurum, Hakkari, I÷dr, Kars, Malatya, Muú, Tunceli ve Van illeri illeri
3. Do÷u Karadeniz Bölgesi: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüúhane, Ordu,
Rize ve Trabzon illeri
Hibe Program Bütçesi: Hibe Programnn toplam bütçesi 3.000.000 Avro’dur.
Program Kapsamnda Sa÷lanacak Hibe Deste÷i:
Ortak Kuruluú Olmadan Sunulacak Projeler için:
• En düúük miktar: 15.000 Avro
• En yüksek miktar: 30.000 Avro

6
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Ortak Kuruluú(lar) ile Birlikte Sunulacak Projeler için:
• En düúük miktar: 30.000 Avro
• En yüksek miktar: 100.000 Avro
Hibe tutar, Projenin uygun maliyetler toplamnn %100’ü kadar olacaktr.
Projelerin Süresi: Projeler 6 aydan az, 18 aydan fazla olamaz.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar:
Baúvuru Sahibi olacak kuruluúlar:
•

Sivil Toplum Kuruluúlar (dernekler, vakflar ve kar amac gütmeyen
kooperatifler) baúvuru sahibi olabilecek proje sunabileceklerdir.

Ortak Olabilecek Kuruluúlar:
•

yerel yönetimler – örne÷in belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetimlere
ba÷l dernekler veya

•

sivil toplum kuruluúlar, ticaret ve sanayi odalar, esnaf ve sanatkârlar odalar,
mesleki kuruluúlar, üniversiteler, kamuya ba÷l olmayan araútrma enstitüleri,
teknik ve mesleki e÷itim kurumlar, organize sanayi bölgeleri (OSB), iúveren ve
iúçi sendikalar, çiftçi dernekleri, kar amac gütmeyen kooperatifler, vb.

Faaliyet Türleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapasite geliútirme,
Kadn STK’s kurulumu,
Kadnlara yönelik rehberlik
ve destek
øyi uygulama transferi,
Mesleki e÷itim,
Gelir getirici konularda kadnlarn
e÷itilmesi,
Seminer,
Konferans,

•
•
•
•
•
•
•
•

Çalútay,
Çalúma ziyareti organizasyonlar,
Festival,
Medya tantm çalúmalar,
Bilgi kampanyalar,
A÷ oluúturma ve politika geliútirme
Kadn haklar konusunda bilinç ve
duyarllk geliútirme
Saha araútrmalar

gibi faaliyetler gerçekleútirilebilir.
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II.3. MESLEKø YETERLøLøK MERKEZLERø KURULMASI HøBE PROGRAMI
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafnda yürütülen “Mesleki Yeterlilik Merkezleri
Kurulmas Hibe Program”na iliúkin teklif ça÷rs 31 Mart 2010 tarihinde Merkezi
Finans ve øhale Birimi tarafndan duyurulmuútur. Ankara, østanbul, Bursa, Adana,
øzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya ve Karabük illerinde uygulanacak hibe
programna iliúkin detayl bilgi aúa÷da sunulmaktadr.
Programn Amac: Hibe Program kapsamnda 11 farkl sektörde (otomotiv, turizm,
inúaat, ulaútrma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletiúim
teknolojileri, basn ve yaynclk sektörü, makine ve imalat sanayi, tekstil, hazr
giyim ve deri sektörü) mesleki yeterlilik sisteminin geliútirilmesini sa÷layacak
mesleki yeterlilik test-analiz-sertifikasyon merkezlerin kurulmas amaçlamaktr.
Son Baúvuru Tarihi: Hibe Program için belirlenen son baúvuru tarihi 30 Haziran
2010’dur.
Baúvuru Kriterleri:
• Program kapsamnda sunulacak projelerin belirlenen 11 sekörde olmas
gerekmektedir.
• Projeler Türkçe hazrlanacak ve sunulacaktr.
• Programa Türkiye genelinden baúvuru yaplabilir ancak kurulacak merkezlerin
Ankara, østanbul, Bursa, Adana, øzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri,
Antalya ve Karabük illerinde olmas gerekmektedir.
Hibe Program Bütçesi: Hibe Programnn toplam bütçesi 6.000.000 Avro’dur.
Program Kapsamnda Sa÷lanacak Hibe Deste÷i:
• En düúük miktar: 150.000 Avro
• En yüksek miktar: 300.000 Avro
Hibe tutar, Projenin uygun maliyetler toplamnn %90’ kadar olacaktr.
Projelerin Süresi: Projeler 18 aydan az, 24 aydan fazla olamaz.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar: Mesleki alandaki faaliyet gösteren Dernekler,
Vakflar, Ticaret ve sanayi odalar, esnaf ve sanatkârlar odalar, mesleki kuruluúlar,
federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler ve iúveren ve iúçi sendikalar
Faaliyet Türleri:
•
•
•

Belirlenen sektörlerde meslek standard geliútirme
Mesleki Yeterlilik test-analiz-sertifikasyon merkezi
kurulmas
Gerekli ekipman ve bina maliyetleri (ksmi ölçüde)
8
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II. 4.
4. AB
AB –– TÜRKøYE
TÜRKøYE KÜLTÜRLERARASI
KÜLTÜRLERARASI DøYALOG:
DøYALOG: KÜLTÜR
KÜLTÜR VE
VE SANAT
SANAT HøBE
HøBE
II.
PROGRAMI
PROGRAMI
Kültür ve
ve Turizm
Turizm Bakanl÷
Bakanl÷ tarafndan
tarafndan yürütülen
yürütülen “AB
“AB -- Türkiye
Türkiye Kültürleraras
Kültürleraras
Kültür
Diyalog: Kültür
Kültür ve
ve Sanat
Sanat Hibe
Hibe Program”na
Program”na iliúkin
iliúkin proje
proje teklif
teklif ça÷rs
ça÷rs 20
20 Nisan
Nisan
Diyalog:
2010 tarihinde
tarihinde Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimi
Birimi tarafndan
tarafndan duyurulmuútur.
duyurulmuútur. Türkiye
Türkiye
2010
genelinde uygulanan
uygulanan hibe
hibe programna
programna iliúkin
iliúkin detayl
detayl bilgi
bilgi aúa÷da
aúa÷da sunulmaktadr.
sunulmaktadr.
genelinde
Programn Hedefi:
Hedefi: Hibe
Hibe programnn
programnn genel
genel hedefi
hedefi kültür
kültür ve
ve sanat
sanat projeleri
projeleri yoluyla
yoluyla
Programn
kültürleraras diyalo÷u
diyalo÷u artrarak
artrarak AB
AB ve
ve Türkiye
Türkiye arasnda
arasnda karúlkl
karúlkl anlayú
anlayú daha
daha da
da
kültürleraras
geliútirmektir. Bu
Bu kapsamda,
kapsamda, bilgi
bilgi transferi,
transferi, deneyimlerin
deneyimlerin paylaúm,
paylaúm, karúlkl
karúlkl anlayú
anlayú
geliútirmektir.
ve önyarglarn
önyarglarn üstesinden
üstesinden gelme
gelme gibi
gibi konularda
konularda baúarl
baúarl admlar
admlar atlabilmesi
atlabilmesi
ve
amaçlanmaktadr.
amaçlanmaktadr.
Son Baúvuru
Baúvuru Tarihi:
Tarihi: Hibe
Hibe Program
Program için
için belirlenen
belirlenen son
son baúvuru
baúvuru tarihi
tarihi 23
23 Temmuz
Temmuz
Son
2010’dur. Baúvurular
Baúvurular Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimine
Birimine yaplacaktr.
yaplacaktr. Baúvuru
Baúvuru
2010’dur.
rehberi ve
ve dosyalarna
dosyalarna iliúkin
iliúkin belgelere
belgelere www.mfib.gov.tr
www.mfib.gov.tr adresinden
adresinden ulaúlabilir.
ulaúlabilir.
rehberi
Baúvuru Kriterleri:
Kriterleri:
Baúvuru
Projeler øngilizce
øngilizce hazrlanacak
hazrlanacak ve
ve sunulacaktr.
sunulacaktr.
• Projeler
Program kapsamnda
kapsamnda projelerin
projelerin öncelikli
öncelikli konular
konular 44 ana
ana baúlk
baúlk altnda
altnda
• Program
belirlenmiútir:
belirlenmiútir:
Yenilikçi giriúimlerin,
giriúimlerin, fikirlerin
fikirlerin ve
ve üretimini
üretimini desteklemek
desteklemek
< Yenilikçi
A÷ faaliyetlerini,
faaliyetlerini, sürdürülebilir
sürdürülebilir ortaklklar
ortaklklar ve
ve operatörlerin
operatörlerin ve
ve
< A÷
ürünlerinin/iúlerinin hareketlili÷ini
hareketlili÷ini desteklemek
desteklemek
ürünlerinin/iúlerinin
Profesyonellerin kültürel
kültürel ve
ve sanatsal
sanatsal konu
konu ve
ve uzmanlklar
uzmanlklar açsndan
açsndan
< Profesyonellerin
deneyim ve
ve bilgilerini
bilgilerini artrmak
artrmak
deneyim
Ortak aktivite,
aktivite,proje
projeveve
çalúmalar
aracl÷
ile kültür
ve sanat
alannda
< Ortak
çalúmalar
aracl÷
ile kültür
ve sanat
alannda
farkndal÷ artrmak.
artrmak.
farkndal÷
Program Türkiye
Türkiye genelinde
genelinde uyguland÷
uyguland÷ için
için bütün
bütün illeri
illeri kapsamaktadr.
kapsamaktadr.
• Program
Baúvuru yapacak
yapacak Sivil
Sivil Toplum
Toplum Kuruluúlarmzn
Kuruluúlarmzn AB
AB üye
üye Ülkelerinden
Ülkelerinden en
en az
az bir
bir
• Baúvuru
adet uygun
uygun ortak
ortak kuruluú
kuruluú ile
ile birlikte
birlikte baúvuru
baúvuru yapmas
yapmas gerekmektedir.
gerekmektedir.
adet
Hibe Program
Program Bütçesi:
Bütçesi: Hibe
Hibe Programnn
Programnn toplam
toplam bütçesi
bütçesi 1.447.36
1.447.36 Avro’dur.
Avro’dur.
Hibe
Program kapsamnda
kapsamnda sa÷lanacak
sa÷lanacak en
en yüksek
yüksek hibe
hibe deste÷i
deste÷i 150.000
150.000 Avro
Avro ve
ve en
en az
az
Program
hibe deste÷i
deste÷i 50.000
50.000 Avro
Avro olacaktr.
olacaktr. Sa÷lanacak
Sa÷lanacak hibe
hibe deste÷i
deste÷i proje
proje bütçesinin
bütçesinin %90’
%90’
hibe
kadar olacaktr.
olacaktr.
kadar
Projelerin Süresi:
Süresi: 10
10 aydan
aydan az,
az, 12
12 aydan
aydan fazla
fazla olamaz.
olamaz.
Projelerin
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Projelerin Uygulama Yeri: Projeler, Türkiye ve proje ortaklarnn bulundu÷u AB Üye
Ülkeleri veya Aday ülkelerinde uygulanmak zorundadr.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar:
Baúvuru Sahibi Olabilecek kuruluúlar:
Sivil toplum kuruluúlarndan sadece kültür ve sanat alannda faaliyet gösteren ya da
sunmuú olduklar proje alannn kuruluú tüzüklerinde belirtilmiú olan çalúma alan
kapsamnda oldu÷unu gösteren dernekler ve vakflar baúvuru sahibi olabilecek
proje sunabileceklerdir.
øútirakçi Olabilecek Kuruluúlar:
Kamu
kuruluúlarnn,
Üniversitelerin
ve
Belediyelerin
kültürel
birimleri/müdürlükleri/úubeleri ve kar amac gütmeyen úirketler bu teklif ça÷rs altnda
uygun baúvuru sahibi de÷ildir. Bununla birlikte bu birimler projelerde iútirakçi olarak
yer alabilirler.
Faaliyet Türleri:
-Ortak ürün ve etkinler
-Kültür ve sanat festivalleri,
-Fuarlar, karnavallar,
-Sergiler,
-Performans sanatlar,
-Konserler,
-Belgeseller,
-Kongreler,
konferanslar,
seminerler,
sempozyumlar, çalútaylar, yuvarlak masa
toplantlar,

-Yarúmalar ve ödül törenleri,
-Kutlamalar,
-Sanat koleksiyonlar,
-Tiyatro oyunlar,
-Baúka bir organizasyonla ba÷lants
olmayan organizasyonlar,
-Yukarda
bahsedilen
faaliyetlere
uygun di÷er ilgili faaliyetler.
-Bilgi ve deneyimlerin arttrlmas
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II. 5. AB–TÜRKøYE KÜLTÜRLERARASI DøYALOG: MÜZECøLøK HøBE PROGRAMI
Kültür ve Turizm Bakanl÷ tarafndan yürütülen “AB-Türkiye Kültürleraras
Diyalog: Müzecilik Hibe Program”na iliúkin proje teklif ça÷rs 7 Mays 2010
tarihinde Avrupa Komisyonu tarafndan duyurulmuútur. Türkiye genelinde uygulanan
hibe programna iliúkin detayl bilgi aúa÷da sunulmaktadr.
Programn Hedefi: Hibe programnn genel hedefi sivil toplum kuruluúlarnn ve
üniversitelerin de dahil edildi÷i müze projeleri yoluyla kültürleraras diyalo÷u artrarak
AB ve Türkiye arasnda karúlkl anlayú daha da geliútirmektir. Bu kapsamda,
müzelerin potensiyelinin geliútirilmesi, ilgili sektörde uzun vadeli iliúkilerin ve
ortaklklarn kurulmas, Türkiye ile AB’deki müzeler arasnda deneyim ve bilgi
de÷iúimi için mali destek sa÷lanmas yönünde admlar atlmas amaçlanmaktadr.
Son Baúvuru Tarihi: Hibe Program için belirlenen son baúvuru tarihi 16 Temmuz
2010 olup baúvurularn saat 16:00’a kadar Merkezi Finans ve øhale Birimine
yaplmas gerekmektedir.
Baúvuru Kriterleri:
• Projeler øngilizce hazrlanacak ve sunulacaktr.
• Program kapsamnda projelerin öncelikli konular 4 ana baúlk altnda
belirlenmiútir:
< Müzecilik alanndaki profesyonelleri, ö÷rencileri ve müzeseverleri biraraya
getirecek ve aralarnda bilgi ve deneyim de÷iúimini sa÷layacak üretken ve
bütünleúik bir zemin yaratmak üzere bu alandaki yenilikçi giriúimleri, fikirleri
ve üretimleri desteklemek
< Müzeler ve ilgili sivil toplum kuruluúlar arasndaki a÷ faaliyetlerini,
sürdürülebilir ortaklklar ve operatörlerin ve ürünlerinin/iúlerinin
hareketlili÷ini desteklemek
< Müzecilik alannda çalúan profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini arttrmak,
ça÷daúlk anlayúlarn geliútirmek ve müze yöneticili÷i, sergiler ve müze
yöneticili÷i teknikleri (seçim, tasarm, yönetim ve koleksiyonlarn
organizasyonu) ve di÷er uzmanlklar yoluyla bu alandaki konularn ve
kapasitenin ortaya çkmasn sa÷lamak.
< Ortak aktivite, proje ve çalúmalar aracl÷ ile müzeler, müzeler hakknda
yaplan çalúmalar ile bunlarn kültür, tarih, sanat ve kültürler aras
diyalogdaki rolü üzerine farkndal÷ artrmak.
• Program Türkiye genelinde uyguland÷ için bütün illeri kapsamaktadr.
• Baúvuru yapacak Sivil Toplum Kuruluúlarmzn AB üye ülkelerinden en az bir
adet uygun ortak kuruluú ile birlikte baúvuru yapmas gerekmektedir.
Hibe Program Bütçesi: Hibe Programnn toplam bütçesi 1.447.368 Avro’dur.
Program kapsamnda sa÷lanacak en yüksek hibe deste÷i 120.000 Avro ve en az
hibe deste÷i 50.000 Avro olacaktr. Sa÷lanacak hibe deste÷i proje bütçesinin en
fazla %80’i kadar olacaktr.
11
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Projelerin Süresi: 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.
Projelerin Uygulama Yeri: Projeler, Türkiye ve proje ortaklarnn bulundu÷u AB Üye
Ülkelerinde uygulanmak zorundadr.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar:
Sivil toplum kuruluúlarndan sadece müzecilik alannda faaliyet gösteren ya da
sunmuú olduklar proje alannn kuruluú tüzüklerinde belirtilmiú olan çalúma alan
kapsamnda oldu÷unu gösteren dernekler ve vakflar ile müzeler (devlet müzeleri
ve üniversitelerin müze müdürlükleri, yerel yönetimlerin müzeleri, vakf müzeleri vb.
özel müzeler) baúvuru sahibi olabilecek proje sunabileceklerdir.
Faaliyet Türleri:
-Festivaller,
-Yarúmalar ve ödül törenleri,
-Kutlamalar,
-Sanat koleksiyonlar,
-Baúka bir organizasyonla ba÷lants
olmayan organizasyonlar,
-Sergiler,
-Performans sanatlar,
-Konserler,
-Belgeseller,
-Kongreler,
konferanslar,
seminerler,
sempozyumlar, çalútaylar, yuvarlak masa
toplantlar
-Yukarda bahsedilen faaliyetlere uygun
di÷er ilgili faaliyetler.
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II.6.YEREL
YERELDÜZEYDE
DÜZEYDESøVøL
SøVøLKATILIMIN
KATILIMIN GÜÇLENDøRøLMESø
GÜÇLENDøRøLMESøHøBE
HøBEPROGRAMI
PROGRAMI
II.6.
Sivil Toplum
Toplum Geliútirme
Geliútirme Merkezi
Merkezi (STGM)
(STGM) tarafndan
tarafndan yürütülen
yürütülen ve
ve Eú-finansman
Eú-finansman
Sivil
Avrupa Birli÷i
Birli÷i Genel
Genel Sekreterli÷i
Sekreterli÷i tarafndan
tarafndan karúlanan
karúlanan “Yerel
“Yerel Düzeyde
Düzeyde Sivil
Sivil
Avrupa
Katlmn Güçlendirilmesi
Güçlendirilmesi Hibe
Hibe Program”
Program” iliúkin
iliúkin proje
proje teklif
teklif ça÷rs
ça÷rs 19
19 Nisan
Nisan 2010
2010
Katlmn
tarihinde Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimi
Birimi tarafndan
tarafndan duyurulmuútur.
duyurulmuútur. Türkiye
Türkiye genelinde
genelinde
tarihinde
uygulananhibe
hibe programna
programnailiúkin
iliúkindetayl
detaylbilgi
bilgi aúa÷da
aúa÷dasunulmaktadr.
sunulmaktadr.
uygulanan
Programn Amac:
Amac: Hibe
Hibe Programnn
Programnn amac
amac Türkiye’de
Türkiye’de yerel
yerel düzeyde
düzeyde etkinlik
etkinlik
Programn
gösteren yerel
yerel Sivil
Sivil Toplum
Toplum Kuruluúlarnn
Kuruluúlarnn (STK)
(STK) küçük
küçük ölçekli
ölçekli projelerini
projelerini
gösteren
desteklemeyi hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Bu
Bu çerçevede,
çerçevede, farkl
farkl alanlarnda
alanlarnda faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren
desteklemeyi
yerel STK’larnn
STK’larnnkapasite
kapasitegeliútirmelerine
geliútirmelerinedestek
destekolunacaktr.
olunacaktr.
yerel
Programn Kapsam:
Kapsam: Teklif
Teklif edilen
edilen projelerin
projelerin hedeflerinin
hedeflerinin aúa÷da
aúa÷da belirtilen
belirtilen
Programn
önceliklerdenbirinin
birininkapsamnda
kapsamndayer
yeralmas
almasgerekir:
gerekir:
önceliklerden
1. Karar
Karar alma
alma süreçlerine
süreçlerine sivil
sivil katlm:
katlm: Karar
Karar alma
alma mekanizmalarnda
mekanizmalarnda sivil
sivil
1.
katlmn güçlendirilmesi
güçlendirilmesi amacyla
amacyla kamu
kamu ve
ve özel
özel sektörü
sektörü de
de içerecek
içerecek úekilde
úekilde
katlmn
paydaúlar aras
aras bir
bir iúbirli÷i
iúbirli÷i mekanizmas
mekanizmas oluúturarak
oluúturarak yerel
yerel sorunlara
sorunlara yerel
yerel
paydaúlar
çözümlerüretilmesine
üretilmesineyönelik
yönelik projeler.
projeler.
çözümler
2. Bilinç
Bilinçoluúturma:
oluúturma:Yerelde
Yereldeyaúayanlarn
yaúayanlarn programn
programn kapsamna
kapsamna giren
giren referansl
referansl
2.
tematik alanda
alanda yerelde
yerelde varolan
varolan sorunlar
sorunlar konusunda
konusunda bilinçlendirilmesini
bilinçlendirilmesini
tematik
amaçlayan projeler.
projeler. Yerel
Yerel kampanyalar,
kampanyalar, e÷itimler
e÷itimler gibi
gibi faaliyetler
faaliyetler ve
ve bu
bu
amaçlayan
faaliyetleritamamlayc
tamamlaycyaynlar,
yaynlar, toplantlar,
toplantlar,festivaller,
festivaller,sokak
sokaketkinlikleri
etkinliklerivb.
vb.
faaliyetleri
3. Sivil
Sivil diyalog:
diyalog: Yerel
Yerel sorunlara
sorunlara ortak
ortak çözümler
çözümler geliútirilmesi
geliútirilmesi amacyla
amacyla kendi
kendi
3.
bölgelerinde ayn
ayn veya
veya farkl
farkl tematik
tematik alanlarda
alanlarda faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren STK’lar
STK’lar
bölgelerinde
arasndaki sivil
sivil diyalo÷un
diyalo÷un güçlendirilmesini
güçlendirilmesini hedefleyen
hedefleyen projeler.
projeler. Ortaklklara
Ortaklklara
arasndaki
veya di÷er
di÷er iúbirliklerine
iúbirliklerine önayak
önayak oluúturacak
oluúturacak a÷
a÷ oluúturma,
oluúturma, savunuculuk,
savunuculuk,
veya
lobicilikvb.
vb. faaliyetler.
faaliyetler.
lobicilik
Son Baúvuru
Baúvuru Tarihi:
Tarihi: Hibe
Hibe Program
Program için
için belirlenen
belirlenen son
son baúvuru
baúvuru tarihi
tarihi 25
25 Haziran
Haziran
Son
2010’dur. Baúvurular
Baúvurular Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimine
Birimine yaplacaktr.
yaplacaktr. Baúvuru
Baúvuru
2010’dur.
rehberi ve
ve dosyalarna
dosyalarna iliúkin
iliúkin belgeler
belgeler www.mfib.gov.tr
www.mfib.gov.tr ,, www.abgs.gov.tr
www.abgs.gov.tr ve
ve
rehberi
www.stgm.org.tradresinden
adresindenulaúlabilir.
ulaúlabilir.
www.stgm.org.tr
Baúvuru Kriterleri:
Kriterleri:
Baúvuru
• Projeler
ProjelerTürkçe
Türkçehazrlanacak
hazrlanacakve
vesunulacaktr.
sunulacaktr.
• Program
Program kapsamnda
kapsamnda projelerin
projelerin öncelikli
öncelikli konular
konular çocuk
çocukhaklar,
haklar,kadn
kadn haklar
haklar
ve cinsiyet
cinsiyet eúitli÷i,
eúitli÷i, engelli
engelli haklar,
haklar, tüketici
tüketici haklar
haklar ve
ve çevrenin
çevrenin korunmas
korunmas
ve
olarakbelirlenmiútir.
belirlenmiútir.
olarak
• Program
ProgramTürkiye
Türkiye genelinde
genelindeuyguland÷
uyguland÷için
için bütün
bütünilleri
illerikapsamaktadr.
kapsamaktadr.
Hibe Program
Program Bütçesi:
Bütçesi: Hibe
Hibe Programnn
Programnn toplam
toplam bütçesi
bütçesi 200.000
200.000 Avro’dur.
Avro’dur.
Hibe
Program kapsamnda
kapsamnda sa÷lanacak
sa÷lanacak en
en yüksek
yüksek hibe
hibe deste÷i
deste÷i 10.000
10.000 Avro
Avro ve
ve en
en az
az hibe
hibe
Program
deste÷i 5.000
5.000 Avro
Avro olacaktr.
olacaktr. Sa÷lanacak
Sa÷lanacak hibe
hibe deste÷i
deste÷i proje
proje bütçesinin
bütçesinin %90’
%90’ kadar
kadar
deste÷i
olacaktr.
olacaktr.
13
13
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Projelerin Süresi: Projeler en fazla 7 ay sürebilir.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar:
Baúvuru Sahibi Olabilecek kuruluúlar:
•

Yerel düzeyde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluúlar (sadece dernekler ve
vakflar) baúvuru sahibi olabilecek proje sunabileceklerdir.

øútirakçi Olabilecek Kuruluúlar:
•

yerel yönetimler – örne÷in valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve yerel
yönetimlere ba÷l dernekler veya

•

ticaret ve sanayi odalar, esnaf ve sanatkârlar odalar, mesleki kuruluúlar,
üniversiteler, araútrma enstitüleri, teknik ve mesleki e÷itim kurumlar, organize
sanayi bölgeleri (OSB), iúveren ve iúçi sendikalar, çiftçi dernekleri, kar amac
gütmeyen kooperatifler, vb.

Faaliyet Türleri:
•
•
•
•
•
•

Kapasite geliútirme,
Vatandaúlara yönelik rehberlik ve
destek
øyi uygulama transferi,
Mesleki e÷itim veya gelir getirici
konularda e÷itimler
Seminer, Konferans ve çalútaylar
vb.
STK-Kamu
diyalo÷unun
geliútirilmesi

•
•
•
•
•
•

Çalúma
ziyareti
organizasyonlar,
Festival,
medya
tantm
çalúmalar
Bilgi kampanyalar
A÷
oluúturma
ve
politika
geliútirme
Belirtilen
tematik
alanlarda
vatandaún haklar konusunda
bilinç ve duyarllk geliútirme
Saha araútrmalar

14
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II.7.
II.7. SøVøL
SøVøL TOPLUM
TOPLUM KURULUùLARI
KURULUùLARI ARASINDAKø
ARASINDAKø DøYALOöUN
DøYALOöUN GELøùTøRøLMESø
GELøùTøRøLMESø
Sivil
Sivil Toplum
Toplum Geliútirme
Geliútirme Merkezi
Merkezi (STGM)
(STGM) tarafndan
tarafndan yürütülen
yürütülen ve
ve Eú-finansman
Eú-finansman
Avrupa
Avrupa Birli÷i
Birli÷i Genel
Genel Sekreterli÷i
Sekreterli÷i tarafndan
tarafndan karúlanan
karúlanan “Sivil
“Sivil Toplum
Toplum Kuruluúlar
Kuruluúlar
Arasndaki
Arasndaki Diyalo÷un
Diyalo÷un Geliútirilmesi
Geliútirilmesi Hibe
Hibe Program”na
Program”na iliúkin
iliúkin proje
proje teklif
teklif ça÷rs
ça÷rs 27
27
Nisan
Nisan 2010
2010 tarihinde
tarihinde Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimi
Birimi tarafndan
tarafndan duyurulmuútur.
duyurulmuútur.
Türkiye
Türkiye genelinde
genelinde uygulanan
uygulanan hibe
hibe programna
programna iliúkin
iliúkin detayl
detayl bilgi
bilgi aúa÷da
aúa÷da
sunulmaktadr.
sunulmaktadr.
Programn
Programn Amac:
Amac: Hibe
Hibe programnn
programnn amac
amac sivil
sivil toplum
toplum kuruluúlarnn
kuruluúlarnn birlikte
birlikte
hareket
hareket ettikleri
ettikleri takdirde
takdirde karar
karar alma
alma süreçlerinde
süreçlerinde daha
daha etkin
etkin rol
rol alabileceklerine
alabileceklerine iliúkin
iliúkin
farkndalk
farkndalk yaratmaktr.
yaratmaktr. Bu
Bu çerçevede,
çerçevede, benzer
benzer ya
ya da
da farkl
farkl alanlarda
alanlarda faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren
STK’larn
STK’larn birlikte
birlikte hareket
hareket etme
etme kapasitelerini
kapasitelerini geliútirmelerine
geliútirmelerine destek
destek olunacaktr.
olunacaktr.
Programn
Programn Kapsam:
Kapsam: Teklif
Teklif edilen
edilen projelerin
projelerin hedeflerinin
hedeflerinin aúa÷da
aúa÷da belirtilen
belirtilen
önceliklerden
önceliklerden birinin
birinin kapsamnda
kapsamnda yer
yer almas
almas gerekir:
gerekir:
1.
1. Çocuk
Çocuk Haklar:
Haklar: Çocuklara
Çocuklara yönelik
yönelik úiddetin
úiddetin engellenmesi,
engellenmesi, çocuklar
çocuklar ve
ve gençler
gençler
tarafndan
tarafndan iúlenen
iúlenen suçlarla
suçlarla mücadele
mücadele ve
ve adalet
adalet sisteminin
sisteminin çocuklara
çocuklara ve
ve
gençlere
gençlere iliúkin
iliúkin bölümlerinin
bölümlerinin geliútirilmesi
geliútirilmesi konularnda
konularnda çözümler
çözümler üretilmesine
üretilmesine
yönelik
yönelik projeler.
projeler.
2.
2. Kadn-Erkek
Kadn-Erkek Eúitli÷i
Eúitli÷i ve
ve Kadn
Kadn Haklar:
Haklar: Merkezi
Merkezi ve
ve yerel
yerel yönetimlerin
yönetimlerin
sunduklar
sunduklar hizmetlerde
hizmetlerde pozitif
pozitif ayrmcl÷a
ayrmcl÷a yönelik
yönelik bakú
bakú açsnn
açsnn geliútirilmesi
geliútirilmesi
ve
ve hukuki
hukuki düzenlemelerde
düzenlemelerde yer
yer alan
alan kadnlara
kadnlara yönelik
yönelik úiddetle
úiddetle mücadele
mücadele
edilmesi
edilmesi konularnda
konularnda üretilecek
üretilecek projeler.
projeler.
3.
3. Engelli
Engelli Haklar:
Haklar: Engelli
Engelli insanlarn
insanlarn yasal
yasal haklarnn
haklarnn geliútirilmesi
geliútirilmesi ve
ve merkezi
merkezi
idare
idare ile
ile yerel
yerel yönetimler
yönetimler tarafndan
tarafndan sa÷lanan
sa÷lanan kamusal
kamusal hizmetlere
hizmetlere ulaúmada
ulaúmada
ve
ve bunlarn
bunlarn kullanmnda
kullanmnda engelliler
engelliler için
için frsat
frsat eúitli÷inin
eúitli÷inin geliútirilmesini
geliútirilmesini
hedefleyen
hedefleyen projeler.
projeler.
4.
4. ønsan
ønsan Haklar:
Haklar: øfade
øfade özgürlü÷ünün
özgürlü÷ünün geliútirilmesi,
geliútirilmesi, s÷nmaclar
s÷nmaclar da
da dahil
dahil olmak
olmak
üzere
üzere göçmen
göçmen haklarnn
haklarnn geliútirilmesi
geliútirilmesi ve
ve aznlklara,
aznlklara, etnik
etnik ve
ve kültürel
kültürel gruplara
gruplara
karú
karú ayrmcl÷n
ayrmcl÷n önlenmesini
önlenmesini amaçlayan
amaçlayan projeler.
projeler.
Son
Son Baúvuru
Baúvuru Tarihi:
Tarihi: Hibe
Hibe Program
Program için
için belirlenen
belirlenen son
son baúvuru
baúvuru tarihi
tarihi 55 Temmuz
Temmuz
2010’dur.
2010’dur. Baúvurular
Baúvurular Merkezi
Merkezi Finans
Finans ve
ve øhale
øhale Birimine
Birimine yaplacaktr.
yaplacaktr. Baúvuru
Baúvuru
rehberi
www.abgs.gov.tr ve
ve
rehberi ve
ve dosyalarna
dosyalarna iliúkin
iliúkin belgeler
belgeler www.mfib.gov.tr
www.mfib.gov.tr ,, www.abgs.gov.tr
www.stgm.org.tr
www.stgm.org.tr adresinden
adresinden ulaúlabilir.
ulaúlabilir.
Baúvuru
Baúvuru Kriterleri:
Kriterleri:
• Projeler
Projeler Türkçe
Türkçe hazrlanacak
hazrlanacak ve
ve sunulacaktr.
sunulacaktr.
• Program
Program kapsamnda
kapsamnda projelerin
projelerin öncelikli
öncelikli konular
konular çocuk
çocuk haklar,
haklar, kadn
kadn haklar
haklar
ve
ve cinsiyet
cinsiyet eúitli÷i,
eúitli÷i, engelli
engelli haklar,
haklar, insan
insan haklar
haklar olarak
olarak belirlenmiútir.
belirlenmiútir.
• Program
Program Türkiye
Türkiye genelinde
genelinde uyguland÷
uyguland÷ için
için bütün
bütün illeri
illeri kapsamaktadr.
kapsamaktadr.
• Baúvuran
Baúvuran STK,
STK, son
son baúvuru
baúvuru tarihinden
tarihinden en
en az
az iki
iki yl
yl önce
önce kurulmuú
kurulmuú olmaldr.
olmaldr.
• Baúvuruda
Baúvuruda bulunan
bulunan STK,
STK, yerel,
yerel, bölgesel
bölgesel ya
ya da
da ulusal
ulusal düzeyde
düzeyde faaliyet
faaliyet
gösteren
gösteren en
en az
az bir
bir STK
STK ile
ile ortaklk
ortaklk kurmak
kurmak zorundadr.
zorundadr.
15
15
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Hibe Program Bütçesi: Hibe Programnn toplam bütçesi 800.000 Avro’dur.
Program kapsamnda sa÷lanacak en yüksek hibe deste÷i 40.000 Avro ve en az hibe
deste÷i 25.000 Avro olacaktr. Sa÷lanacak hibe deste÷i proje bütçesinin en fazla
%90’ kadar olacaktr.
Projelerin Süresi: Projeler en az 6 ay için, en fazla 8 ay için planlanabilir.
Baúvuru Yapabilecek Kuruluúlar:
Baúvuru Sahibi ve Ortak Olabilecek kuruluúlar:
• Sivil Toplum Kuruluúlar (sadece dernekler ve vakflar) baúvuru sahibi
olabilecek proje sunabileceklerdir.
øútirakçi Olabilecek Kuruluúlar:
• Yerel yönetimler – örne÷in valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve yerel
yönetimlere ba÷l dernekler veya
• Ticaret ve sanayi odalar, esnaf ve sanatkârlar odalar, mesleki kuruluúlar,
üniversiteler, araútrma enstitüleri, teknik ve mesleki e÷itim kurumlar, organize
sanayi bölgeleri (OSB), iúveren ve iúçi sendikalar, çiftçi dernekleri,
kooperatifler, vb.
Faaliyet Türleri:
• Destek ve mücadele etkinlikleri
• Lobi faaliyetleri
• Yasa ve alt düzenleyici metinlerin
uygulanmasnn izlenmesi
• Farkl
birimler
arasndaki
problemlerle ilgili analizler ve
stratejiler
• Kapasite geliútirme,
• Vatandaúlara yönelik rehberlik ve
destek
• øyi uygulama transferi,
• STK-Kamu
diyalo÷unun
geliútirilmesi

•
•
•
•
•
•
•

Çalúma
ziyareti
organizasyonlar,
Festival,
medya
tantm
çalúmalar
Farkndalk
yaratma
kampanyalar
A÷
oluúturma
ve
politika
geliútirme
Belirtilen
tematik
alanlarda
ortaklklar kurma ve ortak
stratejiler geliútirme
Saha araútrmalar
Seminer,
Konferans
ve
çalútaylar

16
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II.8.KÜLTÜREL
KÜLTÜRELøùBøRLøöø
øùBøRLøöøHøBE
HøBEPROGRAMI
PROGRAMI22
II.8.
Çok Yararlancl
Yararlancl (Multi-beneficiary)
(Multi-beneficiary) IPA
IPA Program
Program kapsamnda
kapsamnda finanse
finanse edilen
edilen
Çok
Kültürel øúbirli÷i
øúbirli÷i Hibe
Hibe Program
Program proje
proje teklif
teklif ça÷rs
ça÷rs 44 Mart
Mart 2010
2010 tarihinde
tarihinde Avrupa
Avrupa
Kültürel
Komisyonu tarafndan
tarafndan duyurulmuútur.
duyurulmuútur. Kültürel
Kültürel øúbirli÷i
øúbirli÷i Hibe
Hibe Programnn
Programnn amac
amac aday
aday
Komisyonu
ve potansiyel
potansiyel aday
aday ülkelerdeki
ülkelerdeki sivil
sivil toplum
toplum kuruluúlar,
kuruluúları, kültürel
kültürel alanda
alanda faaliyet
faaliyet
ve
gösteren kuruluúlar,
kuruluúlar, araútrma
araútırma merkezleri
merkezleri ve
ve düúünce
düúünce kuruluúlar
kuruluúları (think
(think tank)
tank) vb.
vb.
gösteren
kuruluúlar ile
ile söz
söz konusu
konusu kuruluúlarn
kuruluúlarn AB
AB üyesi
üyesi ülkelerdeki
ülkelerdeki muhataplar
muhataplar arasnda
arasnda
kuruluúlar
kültürel iúbirli÷inin
iúbirli÷inin destek
destek olmak
olmak amacyla
amacyla kalc
kalc iúbirliklerinin
iúbirliklerinin oluúturulmasn
oluúturulmasn
kültürel
sa÷lamaktadr. Bu
Bu çerçevede,
çerçevede, aday
aday ve
ve potansiyel
potansiyel ülkelerdeki
ülkelerdeki kuruluúlar
kuruluúlar ile
ile AB
AB üyesi
üyesi
sa÷lamaktadr.
kuruluúlarn ortaklaúa
ortaklaúa geliútirecekleri
geliútirecekleri ve
ve kültür
kültür alannda
alannda iúbirli÷i
iúbirli÷i kurulmasn
kurulmasn
kuruluúlarn
hedefleyen projelere
projelere hibe
hibe deste÷i
deste÷i sa÷lanacaktr.
sa÷lanacaktr. Program
Program kapsamnda
kapsamnda finansman
finansman
hedefleyen
sa÷lanacakproje
projekonular
konularaúa÷da
aúa÷dasunulmaktadr:
sunulmaktadr:
sa÷lanacak
• Avrupallk
Avrupallkkimli÷inin
kimli÷ininve
veortak
ortakde÷erlerinin
de÷erlerininyaygnlaútrlmas
yaygnlaútrlmas(ör.
(ör.edebi
edebi
eserlerinve
vebenzeri
benzeriyaynlarn
yaynlarnçevrilmesi)
çevrilmesi)
eserlerin
• Bölgeleraras
Bölgelerarasve
vebölge
bölgeiçi
içikültürel
kültüreliúbirliklerinin
iúbirliklerininartrlmas
artrlmas
• Kültür
Kültüralannda
alanndafaaliyet
faaliyetgösteren
gösterenkuruluúlar
kuruluúlararasndaki
arasndakiiúbirli÷inin
iúbirli÷iningeliútirilmesi
geliútirilmesi
• Bat
BatBalkan
Balkanülkeleri
ülkeleriile
ileTürkiye’deki
Türkiye’dekisivil
siviltoplum
toplumkuruluúlar
kuruluúlarile
ileAB
ABüyesi
üyesi
ülkelerdekisivil
siviltoplum
toplumkuruluúlar
kuruluúlararasnda
arasndaiúbirli÷inin
iúbirli÷iningeliútirilmesi
geliútirilmesi
ülkelerdeki
Avrupa Komisyonu
Komisyonu Geniúleme
Geniúleme Genel
Genel Müdürlü÷ü
Müdürlü÷ü tarafndan
tarafndan yürütülen
yürütülen SosyoSosyoAvrupa
ekonomik øúbirli÷i
øúbirli÷i Hibe
Hibe Programnn
Programnn bütçesi
bütçesi 2.500.000
2.500.000 Avro
Avro olup
olup proje
proje baúna
baúna
ekonomik
sa÷lanacak en
en yüksek
yüksek hibe
hibe deste÷i
deste÷i 300.000
300.000 Avro
Avro olacaktr.
olacaktr. Projeler
Projeler için
için baúvurular
baúvurular
sa÷lanacak
Avrupa Komisyonu
Komisyonu Geniúleme
Geniúleme Genel
Genel Müdürlü÷ünün
Müdürlü÷ünün Brüksel’deki
Brüksel’deki merkezine
merkezine
Avrupa
yaplacaktr.Baúvurular
Baúvurular11Haziran
Haziran2010
2010tarihinde
tarihindesona
sonaerecektir.
erecektir.
yaplacaktr.
Sosyo-ekonomikøúbirli÷i
øúbirli÷iHibe
HibeProgram
Programproje
proje teklif
teklif ça÷rs
ça÷rsile
ileilgili
ilgiliprogram
programrehberi
rehberive
ve
Sosyo-ekonomik
baúvuru dokümanlar
dokümanlar Avrupa
Avrupa Birli÷i
Birli÷i Genel
Genel Sekreterli÷i
Sekreterli÷i (www.abgs.gov.tr)
(www.abgs.gov.tr) ve
ve Avrupa
Avrupa
baúvuru
Komisyonu
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm)
web
Komisyonu
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm)
web
sayfasndaduyurulmuútur.
duyurulmuútur.
sayfasnda
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Kültüreløúbirli÷i
øúbirli÷iHibe
HibeProgram
ProgramÜlkemizin
Ülkemizindo÷rudan
do÷rudankullanmna
kullanmnasunulan
sunulanKatlm
KatlmÖncesi
ÖncesiMali
MaliYardm
YardmArac
Arac
Kültürel
(IPA)kapsamnda
kapsamndabir
birprogram
programde÷ildir.
de÷ildir.Kültürel
Kültüreløúbirli÷i
øúbirli÷iHibe
HibeProgram
ProgramAvrupa
AvrupaKomisyonu
Komisyonutarafndan
tarafndanmerkezi
merkezi
(IPA)
olarak
yürütülen
Çok
Yaralancl
(Multi-beneficiary)
Program
kapsamnda
yürütülen
bir
program
oldu÷u
için
olarak yürütülen Çok Yaralancl (Multi-beneficiary) Program kapsamnda yürütülen bir program oldu÷u için
HibeProgram
Programiçin
içinbaúvurular
baúvurulardo÷rudan
do÷rudanAvrupa
AvrupaKomisyonunun
KomisyonununBürksel’deki
Bürksel’dekiilgili
ilgilibirimine
birimineyaplmaktadr.
yaplmaktadr.
Hibe

17
17
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III.

2010 Yl øçerisinde Duyurulmas Planlanan Hibe Programlar

TOBB

Özürlüler ødaresi

Engellilerin Topluma Kazandrlmas
Hibe Program

Türkiye-AB Odalar Forumu

Türkiye Geneli

øçiúleri Bakanl÷
Mahalli ødareler
Genel Müdürlü÷ü

Kadna Karú ùiddetin Engellenmesi
Hibe Program

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Türkiye Geneli

Uygulama Alan

Milli E÷itim
Bakanl÷

ølgili Kurum

Demokrasi, ønsan Haklar ve
Vatandaúlk E÷itimi Hibe Program

Proje

2.800.000

1.800.000

3.300.000

2.400.000

Hibe
Program
Bütçesi
(Avro)

Bulgaristan (Hasköy,
IPA-II: Snrötesi Türkiye-Bulgaristan Snrötesi øúbirli÷i
Avrupa Birli÷i Yambol ve Burgaz)Belirlenmedi
øúbirli÷i Program Program
Genel Sekreterli÷i Türkiye (Edirne ve
Krklareli)

IPA-1: Kurumsal
Yaplanma
(2009)
IPA-1: Kurumsal
Yaplanma
(2009)
IPA-1: Kurumsal
Yaplanma
(2009)
IPA-1: Kurumsal
Yaplanma
(2009)

IPA Önceli÷i

Tablo-3: 2010 Ylnda Duyurulmas Planlanan Hibe Programlar

2010 Yl 2.
yars

2010 Yl 2.
yars

2010 Yl 2.
yars

2010 Yl 2.
yars

2010 Yl 2.
yars

Tahmini
Duyuyu
Zaman

18

2010 yl içerisinde Avrupa Birli÷i Hibe Programlar aracl÷ ile sivil toplum kuruluúlarna yönelik proje destekleri devam edecektir.
2010 yl içerisinde 7 farkl Hibe programna iliúkin proje teklif ça÷rlar Merkezi Finans ve øhale Birimi ve Avrupa Birli÷i Genel
Sekreterli÷i tarafndan duyurulacaktr. 2010 yl içerisinde duyurulmas planlanan Hibe Programlar listesi aúa÷daki tabloda
sunulmaktadr.

18
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Proje

Uygulama Alan

Hibe
Program
Bütçesi
(Avro)

Milli E÷itim
Bakanl÷
Öncelikli 43 øl

12.000.000 €

Türkiye, Bulgaristan,
Yunanistan,
Romanya, Rusya,
Avrupa Birli÷i
Ukrayna
Belirlenmedi
Genel Sekreterli÷i
Ermenistan,
Azerbaycan,
Gürcistan ve
Moldova

ølgili Kurum

Bu doküman
T.C. Baúbakanlk
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i
Proje Uygulama Baúkanl÷
tarafndan hazrlanmútr.
Tel: 0 312 218 13 34 Faks: 0 312 218 14 54
ønternet: www.abgs.gov.tr E-posta: info@abgs.gov.tr

IPA-IV: ønsan
Kaynaklarnn Mesleki E÷itimin Kalitesinin Artrlmas
Geliútirilmesi Hibe Program
(2009)

IPA-II: Snrötesi Karadeniz Havzas Snrötesi øúbirli÷i
øúbirli÷i Program Program

IPA Önceli÷i

2010 Yl 2.
yars

2010 Yl 2.
yars

Tahmini
Duyuyu
Zaman

19

Önceli÷i

Proje

Snrötesi Karadeniz Havzas Snrötesi øúbirli÷i
Program Program

V: ønsan
aklarnn Mesleki E÷itimin Kalitesinin Artrlmas
irilmesi Hibe Program
009)

ølgili Kurum

Uygulama Alan

Hibe
Program
Bütçesi
(Avro)

Türkiye, Bulgaristan,
Yunanistan,
Romanya, Rusya,
Avrupa Birli÷i
Ukrayna
Belirlenmedi
Genel Sekreterli÷i
Ermenistan,
Azerbaycan,
Gürcistan ve
Moldova
Milli E÷itim
Bakanl÷

Öncelikli 43 øl

Bu doküman
T.C. Baúbakanlk
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i
Proje Uygulama Baúkanl÷
tarafndan hazrlanmútr.
Tel: 0 312 218 13 34 Faks: 0 312 218 14 54
ønternet: www.abgs.gov.tr E-posta: info@abgs.gov.tr

12.000.000 €

Tahm
Duy
Zam

2010 Y
yar

2010 Y
yar

