Pazara Erişim
Tüm işletmeler, bölgelerinde bulunan Avrupa İşletmeler Ağı
konsorsiyumları aracılığı ile 600 kurum ve 54 ülkede 2 milyondan fazla
KOBİ ile işbirliği yapabilirler. Türkiye’ de 7 bölgede KOSGEB, Sanayi Ticaret Odaları ve üniversitelerden oluşan Konsorsiyumlar bünyesindeki
35 Merkez ile KOBİ’lere hizmet sunulmaktadır. 2014-2020 döneminde
12 konsorsiyumun görev alması beklenmektedir. Bu konsorsiyumlar
KOBİ’ler için tek durak noktası olarak hizmet göstermekte olup,
aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedirler:
1.
2.
3.
4.
5.

AB müktesebatına ve Birlik programlarına ilişkin bilgi sağlamak,
AB veya dünyada iş ortağı bulmaya yardımcı olmak,
Finansmana erişim konusunda destek hizmeti sunmak,
Yenilikçilik ve teknoloji transferi konusunda destek sağlamak,
AB müktesebatına ilişkin KOBİ’lerin görüşlerinin alınmasını
sağlamak.

Ülkemiz Avrupa İşletmeler Ağı koordinatörü KOSGEB’dir. Ağa ilişkin
detaylı bilgiye KOSGEB’in internet sayfasından ulaşılmaktadır (http://
kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=33)

Ev sahibi girişimci olmak veya yeni girişimciler yıl boyunca bahse
konu internet sayfasından başvuru yapabilmekte ve ülkemiz yerel
iletişim noktaları aracılığı ile ev sahibi ve genç girişimciler eşleşme
sağlayabilmektedirler.
Ülkemizde yerel iletişim noktaları aşağıda yer almaktadır.
1. Afyon Sanayi ve Ticaret Odası
Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 10 3200 Afyon
İletişim Kişisi: Dilek Volkan
Tel:.03122234814 • e-posta: suunsoy@yahoo.com
2. Aydın Valiliği
Veysipasa mah. Hükümet Bulvarı 9100 Aydin
İletişim Kişisi: Reyhan Türkmen
Tel: 05057877032 • e-posta: reyhanturkmen@aydinab.gov.tr
3. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çoban Çeşme Mevki,
Sanayi Cad. Yenibosna, 334197 Bahçelievler
İletişim Kişisi: MURAT TAŞKIN
Tel: 02124540168 • e-posta: Murat.TASKIN@immib.org.tr
4. İlk Odak Mesleki Eğitim Merkezi
Örnek Mh. Ali Fuat Cebesoy Cad. Yamaç Sk. 34758 İstanbul
İletişim Kişisi: Cihan Pehlivan
Tel: 02164725494 • e-posta: cihan@focusmeslekiegitim.com

Girişimciliğin Desteklenmesi
Bu alanda COSME ile karşılıklı tecrübe paylaşımının yapılması ve iyi
örneklerin tüm AB’ye yaygınlaştırılması yoluyla girişimcilik eğitimi
destekleyecektir. Bu çerçevede genç, kadın ve yaşlılara yönelik mentor
hizmetleri oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra Genç Girişimciler için
Erasmus Programı oluşturulmuş olup, genç girişimcilere deneyimli
küçük işletmeleri 1-6 ay arasında ziyaret etme olanağı sunmaktadır.
Genç girişimciler ev sahibi girişimcilerin deneyimlerinden faydalanmakta,
ev sahibi deneyimli girişimciler ise, genç girişimcilerin farklı bakış
açılarından yararlanmaktadır.
Bu Programa ilişkin ayrıntılı bilgi Genç Girişimciler için Erasmus (Erasmus
for Young Entrepreneurs) internet sayfasında yer almaktadır (http://
www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=2#.VGOv0TSsVu6)

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No: 4
Bilkent-Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 1300

www.ab.gov.tr

COSME

Bu genel hedefler doğrultusunda COSME ile;
a. KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
b. Pazarlara erişimin geliştirilmesi,
c. İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması,
d. Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi amaçlanmaktadır.
COSME Programının uygulaması Komisyon ve KOBİ’ler için Yürütme Ajansı
(EASME) tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra finansal araçlara ilişkin
sorumluluk da Avrupa Yatırım Fonu’na devredilmiştir.
2014-2020 süresince Programın ülkemiz içinde koordinasyonu (tanıtım
faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı,
çağrıların duyurulması) KOSGEB tarafından yürütülecektir.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin
Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
Ekonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere
(KOBİ) odaklanan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
(COSME), 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin
rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur. Program bütçesi
yaklaşık 2.3 Milyar Avro’dur. Programın genel hedefleri, Birlik işletmelerinin,
özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi
ve girişimci kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin başlangıç ve büyümelerinin
desteklenmesidir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından
yürütülmektedir.

Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkılmakta
olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alınarak,
çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na
yapılmakta olup, açık çağrılar EASME internet sayfasından (http://ec.europa.
eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-smalland-medium-sized-enterprises-smes) takip edilebilmektedir.

Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG)
Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) Birliğin; işletmelerdeki gelişim, Ar-Ge ve
inovasyonu destekleyen “tek” özkaynak mali aracı olarak uygulanmaktadır.
Avrupa Yatırım Fonu KOBİ’lerin büyüme ve genişleme aşamalarını
destekleyen (finansal aracı kuruluş gibi) risk sermayesi ve özel sermaye
fonlarını doğrudan desteklemektedir
Bu çerçevede fon yöneticilerinin bağımsız bir şekilde ticari
bazda ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’leri desteklemeleri
gerekmektedir. Fondan faydalanmak isteyen kuruluşların
30 Ekim 2020 tarihine kadar Avrupa Yatırım Fonu (European
Investment Fund – EIF) internet sayfasında (http://www.
eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/
cosme_efg/index.htm) yer alan belgeleri doldurarak cosme.
efg@eif.org e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Kredi Garanti Desteği
Finansmana Erişim
COSME Programı KOBİ’leri desteklemek için
kurulmuştur. COSME Bütçesinin en az %60’ına
tekabül eden kısmının dolaylı mali desteklere
tahsis edilmesi öngörülmektedir.
COSME
tarafından sağlanan destekler ile KOBİ’lere
destek olarak büyüme aşamalarını bir adım
yukarıya taşımak hedeflenmektedir. COSME
altında Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) ve
Kredi Garanti Fonu (LGF) olmak üzere iki adet
finansal araç desteği sağlanmaktadır. Ancak
bu destekler doğrudan KOBİ’lere değil, bunun
yerine KOBİ’lere finansman sağlayan aracı
kuruluşlara sağlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (LGF) ile aracı finansal kuruluşlara (bankalar, garanti
kuruluşları ve leasing şirketleri) başka şekilde destek alması mümkün
olmayan KOBİ’lere yönelik kredi ve leasing desteği sağlamaları için garanti
ve kontrgaranti (garanti karşılığı garanti) hizmeti sağlanmaktadır. Riskin
paylaşılmasıyla, COSME garantileri aracı finansal kuruluşların ulaştıkları
KOBİ çeşidi ve sağlanan işlem çeşidini genişletmektedir.
Bunun yanı sıra aracı finansal kuruluşlara sağlanan KOBİ borç finansmanı
portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi için garantiler sağlanmakta ve
böylece yeni KOBİ borç finansmanı portföyleri sağlanmaktadır.
Kredi Garanti Fonu Birliğin; işletmelerdeki gelişim ve Ar-Ge’yi destekleyen
“tek” borç mali aracının parçası olarak uygulanmaktadır. Aracı Finansal
kuruluş olmak için 30 Ekim 2020 tarihine kadar Avrupa Yatırım Fonu internet
sayfasında (http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_
instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm) yer alan belgeleri
doldurarak cosme.lfg@eif.org e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

