
Başvuru sahiplerine yönelik uygunluk kriterleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 

Lütfen bu Çağrının sınırlı (iki aşamalı) olduğuna dikkat ediniz. Bu nedenle, ilk aşamada sadece Ön 
Teklifler sunulacaktır. Bu aşamada Tam Başvurular sunulmayacaktır.  Başvurular Merkezi Finans ve 
İhale Birimine (MFİB) yapılacaktır. Detaylı bilgi için Başvuru Rehberine göz atmayı unutmayınız. 

ORTAKLIK KONTROL LİSTESİ

BASVURU ŞSEKLİ VE YAPILACAK İSLEMLER

EŞ BAŞVURAN 1 (zorunlu) EŞBAŞVURAN 2 (zorunlu)

AB üye ülkelerindeki 
yerel yönetimler 

AB üye ülkelerindeki 
yerel yönetimler 

Türkiye’deki yerel 
idareler 

(belediyeler, il özel idareleri, 
Türkiye Belediyeler Birliği dışındaki 
mahalli idare birlikleri, valilikler ve 

kaymakamlıklar)

Türkiye’deki yerel idareler 
(belediyeler, il özel idareleri, Türkiye Belediyeler Birliği dışındaki mahalli idare 

birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar)

Sivil Toplum Kuruluşu
(Türkiye’deki dernek, vakıf ve dernek ve vakı�arın oluşturduğu federasyon ve 

konfederasyonlar )

Sivil Toplum Kuruluşu 
(AB üye ülkeleri veya Türkiye hariç diğer uygun ülkelerdeki dernek ve vakı�ar ile 

bunların federasyon ve konfederasyonları veya kar amacı gütmeyen şirket/yardım 
kurumu olarak kurulmuş kurumlar)

Üniversite

Kalkınma Ajansı

Oda (sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, deniz ticaret odası) 
ticaret borsası, birlik, sendika veya baro
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TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIGI SEHIR ESLESTIRME HIBE PROGRAMI

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından �nanse edilmektedir 



ÖRNEK PROJELER

HİBE MİKTARLARI

UYGULAMA YERİ

UYGULAMA SÜRESİ

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından birini ya da her ikisini kapsamalıdır:

AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki yerel idareler/yönetimler arasında şehir eşleştirme 
ilişkilerinin oluşturulması ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi,

Yerel idareler/yönetimlerin, AB müktesebat başlıkları  ve/veya Birlemiş Milletler (BM) 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri  ile CEMR’nin öncelikleri  doğrultusunda, AB bütünleşmesi 

ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi.

Bu Teklif Çağrısının genel amacı, AB katılım sürecinde Türkiye’nin yerel düzeydeki idari ve 
uygulama kapasitesinin geliştirilmesidir.

Bu Teklif Çağrısının özel amacı, şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki 
yerel idareler arasında AB katılım süreciyle ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için 

sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır. 

€ 60.000

ASGARİ AZAMİ

€ 130.000

0 9 AY 12 AY

ASGARİ AZAMİ

Proje faaliyetleri Türkiye’de ya da ve AB Üyesi Ülkelerde yürütülmelidir. 

 � İyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik ağ ve platformlar oluşturma amacı güden projeler; 

 � AB müktesebatına ilişkin alanlardaki iyi uygulamaların paylaşılması ve teknik işbirliği;

 � Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik eden ve kolaylaştıran platformlar yaratmaya yönelik 
projeler; 

 � Yerel idarelerin/yönetimlerin gelecekteki ihtiyaçlarını vurgulayan projeler; 

 � Vatandaşların günlük hayatlarındaki zorluklara yenilikçi çözümler getiren projeler;

 � Daha fazlası için başvuru rehberine göz atmayı unutmayınız!

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır. 

Projelerin uygulama süreleri 9 aydan az veya 12 aydan fazla olamaz.

Şehir Eşleştirme Hibe Programı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye ve AB üyesi 

ülkelerdeki yerel yönetimler tarafından geliştirilecek şehir eşleştirme projelerinin 
desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA
SEHİR ESLESTİRME HİBE PROGRAMI

HİBE PROGRAMININ HEDEFLERİ

ÖNCELİK ALANLARI


