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İSTANBUL

ORTAKLIKLAR ve AĞLAR
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TEMEL BAŞVURU KOŞULLARI
Referans Numarası:
TR2014/DG/04/A1-03

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ
STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve
demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini
güçlendirmektir.

PROGRAMIN ÖZEL HEDEFLERİ
STK’ların/Aktivistlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve aralarındaki
ortaklık ve işbirliklerinin desteklenmesi,
STK – kamu işbirliğinin güçlendirilmesidir.

HİBE NEDİR?

Uygun proje tekliﬂeri karşılığında sağlanan karşılıksız
ﬁnansman desteğidir.

TEKLİF ÇAĞRISI

Hibenin proje karşılığı verilme usulüdür.
Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelerin
desteklenmesidir.

ŞEFFAFLIK

EŞİT MUAMELE

İlan edilmiş değerlendirme kriterlerine göre seçim,
Standart dokümanların kullanımı,
Gerekli bilgiye kolay erişim ve yaygın tanıGm,
Önceden belirlenen kriterlerin yer aldığı Başvuru
Rehberlerinin kullanımı
Tarafsızlık

PROJE TEKLİF
SAYISI
EŞ FİNANSMAN
en az %10

OBJEKTİF
DEĞERLENDİRME
SÜRECİ

KİLİT
SÖZCÜKLER

Başvuru Sahibi/Eş-başvuran sadece bir başvuru
yapabilir.
Başvuru Sahibi / ortaklar eş-finansman yolu ile proje
bütçesine kaynak sağlarlar.
Teklif edilen proje dokümanları MFİB tarafından
görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler ve
Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir.
•
•
•
•
•

Ağlar, Ortaklıklar
Aktif vatandaşlık-aktivist
Politika belirleme,
Karar verme sürecine aktif
demokratik katılım,
Politika Diyaloğu,

•
•
•
•

İletişim becerileri,
Kapasite geliştirme,
Savunuculuk,
Cinsiyet eşitliği

PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI
Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az ikisinin kapsamına
girmelidir:

STK’lar ve Aktivistleri destekleyecek yasal ve mali ortamın
iyileştirilmesi,
STK kamu işbirliğinin güçlendirilmesi,
STK’ların kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi

HİBE ORANI

HİBE MİKTARI
€

EN AZ

%50

250.000

EN ÇOK

%90

500.000

Bir Kurum, bu Teklif Çağrısı kapsamında başvuru sahibi veya eşbaşvuran veya bağlı kuruluş olarak bir başvuru yapabilir ve bir
hibeden yararlanabilir.

DİKKAT!
Ön teklifte belirtilen bütçe, tam başvuru
formunda %20 arttırabilir veya eksiltilebilir.

AYNİ KATKILAR
Ayni katkılar (örnek: Başvuru Sahibinin kendi ofis ve ekipmanlarını
proje faaliyetleri için kullanması) eş finansman olarak kabul edilmez.
Ancak, sözleşme imzalanması durumunda, Faydalanıcı, Başvuru
Formunda belirtebileceği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

UYGUNLUK KRİTERLERİ
Dört temel uygunluk kriteri söz konusudur.

1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
2 Ortakların Uygunluğu
3 Faaliyetlerin Uygunluğu
4 Maliyetlerin Uygunluğu

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahibinin
Kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması ve,
Avrupa Birliği üye ülkeleri, Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerden
birinde kurulmuş olması ve,
Türkiye’de kurulu vakıf, dernek veya bunların federasyon/konfederasyonu olan bir STK
olması veya,
AB üye ülkelerinde veya Türkiye hariç diğer uygun ülkelerdeki kurulu STK (dernek ve
vakıﬂar ile kar amacı gütmeyen şirketler/yardım kurumları olarak kurulmuş dernekler,
vakıﬂar ve bunların federasyon ve konfederasyonları) olması gerekiyor.
En az 2 eş-başvuran gerekiyor, başvuru sahiplerinin en az bir tane Türkiye’den STK eş-başvuranı
olması gerekir.

ORTAKLIK YAPISI
Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil
toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir.
Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda
Üniversiteler ve Belediyeler proje ortağı olarak yer alabilmektedir.
LİDER KURULUŞ

TÜRKİYE’DEN BİR
STK

STK

LİDER KURULUŞ

TÜRKİYE’DEN BİR
STK

ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

ORTAKLIK YAPISI
Türkiye’den en az bir STK’nın projede eş-başvuran olarak yer alması zorunludur.

LİDER KURULUŞ

ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

LİDER KURULUŞ

YABANCI BİR STK

ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

ORTAKLIK YAPISI
Üniversite ve Belediyeler lider kuruluş olarak projede yer alamaz.
İki ortaklı yapı kurulamaz.
LİDER KURULUŞ
ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

LİDER KURULUŞ

TÜRKİYE’DEN BİR
STK

ÜNİVERSİTE
BELEDİYE

YABANCI BİR STK

KİMLER BAŞVURAMAZ ?
Kurumların şubeleri veya temsilcilikleri veya irbbat büroları (tüzel kişiliği
olmayanlar),
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıﬂarı,
Odalar, işçi ve işveren sendikaları, bcaret ve sanayi odaları, borsalar, tasarruf
sandıkları, kooperabﬂer, diğer meslek örgütleri ile bunların federasyonları ve
konfederasyonları,
AraşGrma ensbtüleri (üniversiteye bağlı değilse), okullar, kamu kurumları ile
Dernek ve vakıf olarak kurulmamış kar amacı güden/gütmeyen şirketler
bu teklif çağrısına kaSlamazlar, ancak, projelerde iş\rakçi olarak yer alabilirler.

BAŞVURU SAHİPLERİ
Başvuru Sahibinin ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına
katılabilecek ve yaptıkları masraflar faydalanıcının yaptığı masraflarla aynı
koşullarda kabul edilebilecektir.
Ortaklar, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.
Ayrıca, Üniversiteler ve Belediyeler ortak olabilirler.

BAĞLI KURULUŞLAR
Başvuru sahibi (BS) ile yapısal bağı (yönetim veya üyelik bağı) olan kuruluşlardır
1.
2.

Başvuru sahibi tarafından yönetilen kuruluşlar (yan kuruluşlar veya iştirakler) veya tersi
ile Başvuru sahibi ile aynı yönetim altında bulunan kuruluşlar (kardeş),
Başvuru sahibi; ağ, federasyon, dernek vb. olarak tanımlanıyor ve önerilen bağlı
kuruluş bu yapıda yer alıyor ise veya BS ve önerilen bağlı kuruluş aynı kuruluşta (ağ,
federasyon, dernek vb.) katılımcı olarak yer alıyor ise

Yapısal bağ genel bir kural olarak proje ile sınırlı olmamalı ve yalnızca projenin
uygulanması amacıyla kurulmuş olmamalıdır.
Başvuru sahibi ile satın alma sözleşmesi yapmış veya yüklenici olan veya mali yardım alan
kuruluşlar ile mutabakat zaptı çerçevesinde düzenli olarak işbirliği yapan veya birtakım
varlıkları paylaşan kuruluşlar bağlı kuruluş sayılmazlar.

İŞTİRAKÇİLER
Başvuru Sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kriterlerini karşılamayan
kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini
artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler.

İşbrakçi kuruluşlar, projede, destek sağlayabilir.
Seyahat giderleri ve günlük harcırahlar dışında yapGkları harcamalar
uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

ALT YÜKLENİCİLER
Ortak veya işbrakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale
edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, saGn
alma kurallarına tabidir. (Bkz. EK IV)

UYGUN PROJELER
PROJE SÜRESİ

EN AZ 18 AY

EN FAZLA 24 AY

Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günü takip eden gün/
ileriki bir tarihte başlar. Proje kapsamında yürütülecek bütün faaliyetlerin
bu azami süre sonuna kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA YERİ
Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşiyor olması şarG
bulunuyor.
Ancak başvuruda, gerekçesi açıklanması durumunda, bazı proje
faaliyetlerinin AB üye ülkeleri veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan
ülkelerde gerçekleşbrilmesi de mümkün. Bu durumda, bu
faaliyetlerin projenin çoğunluklu bölümünü oluşturmaması da
gerekiyor.

ÖNCELİK ALANLARI
ve
ÖRNEKLER
Program hedeﬂerine ulaşmayı amaçlayan ve en az iki öncelik alanının
kapsamına giren tüm projeler ﬁnansman almaya hak kazanabilecekbr

ÖNCELİK ALANI 1
STK’lar ve Aktivistleri destekleyecek yasal ve finansal ortamın iyileştirilmesi
Sivil toplum kuruluşlarının fon bulmasını kolaylaştırmaya, kamu yararı ve vergi
muafiyeti statülerinin daha geniş bir zeminde verilmesini sağlamaya ve
istihdam konusundaki düzenlemelerin iyileştirilmesine yönelik yasal
mevzuatın geliştirilmesi,
Taslak yasal düzenlemelerin STK’lar ve kamu kuruluşları arasında kurulacak
ortak çalışma gruplarında gözden geçirilerek analiz edilmesi ve geliştirilmesi,
Türkiye sivil toplumundaki aktif vatandaşlık kavramının güçlendirilmesi,
Aktif vatandaşlık ve sivil toplumun örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüğü
konularında farkındalığın arttırılması

ÖNCELİK ALANI 1
ÖRNEK FAALİYETLER
Kira stopajı, vergiler, SGK mevzuatı, yardım ve bağış toplama, istihdam ve
benzeri konularda yaşanan sıkıntılara ilişkin çalışmalar
Yasal mevzuatın geliştirilmesi için kamu ve sivil toplumun birlikte çalışmasına
yönelik faaliyetler (ortak çalışma grupları, istişare mekanizmaları)
STK’ların üye sayısının artırılması, sivil toplum ve gönüllülük kültürünün
yaygınlaştırılması, STK’ların ve üyelerinin etkinliğinin artırılması

ÖNCELİK ALANI 2
STK ve kamu sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de ortak çalışmalar yapmak ve ağlar kurmak
ya da mevcut ağlara katılmak ya da bu ağları güçlendirmek vasıtasıyla
birbirlerine destek olmasına ve iyi uygulamaları paylaşmasına imkan veren bir
diyalog ortamının kurulması,
Sivil toplum kuruluşlarının kamunun karar alma sürecine dahil edilmesini
sağlayacak mekanizmaların kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının
hızlandırılması,
Politika oluşturma ve yönetim konularında STK’larla istişare yapılabilmesi
amacıyla izleme ve ölçme mekanizmalarının kurulması

ÖNCELİK ALANI 2
STK ve kamu sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
Sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörü diyaloğunun önüne çıkan engellerin
tespit edilerek bunların üstesinden gelmeyi sağlayacak araçların geliştirilmesi,
Karar alma ve politika yapma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının dahil
olmasının ve katkı sağlamasının önemi konusunda sivil toplum kuruluşları ve
kamu kurumları arasında farkındalığın arttırılması,
Yerel, bölgesel ve ulusal seviyelerde, STK’lar ve kamu kurumları arasındaki
ilişkileri geliştirecek resmi ve/veya resmi olmayan diyalog ve danışma
mekanizmalarının kurulması

ÖNCELİK ALANI 2
ÖRNEK FAALİYETLER
STK’ların iyi uygulamaları paylaşmak ve Türkiye’de ortak çalışmalar yapmak üzere ağlar
ve ortaklıklar geliştirmelerine yönelik çalışmalar
STK’ların karar alma sürecine dahil edilmesini sağlayacak mekanizmaların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
Kamu politikalarının STK’lar tarafından izlenmesine yönelik çalışmalar
Kamu- STK işbirliğini önündeki engellerin tespit edilmesi ve aşılmasına yönelik
çalışmalar
Kamu-STK işbirliğinin önemine ilişkin farkındalık faaliyetleri
Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde STK katılımını artıracak çalışmalar

ÖNCELİK ALANI 3
STK’ların kurumsal ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi
Hesap verebilirlik, şeﬀaflık ve demokratik yönetim ilkelerinin uygulanması ve STK’ların
politika yapma süreçlerini izlemesine ve bu süreçlere katılmalarına yönelik
kapasitelerinin geliştirilmesi,
İç yönetim, finansal yönetim ve proje yönetimi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
savunuculuk ve lobicilik, araştırma ve analiz konularında STK’ların kapasitelerinin
geliştirilmesi,
STK’ların, yaptıkları işlerin kamu ve özel sektör tarafından daha iyi anlaşılabilmesini
sağlayacak iletişim ve görünürlük/tanıtım becerilerinin geliştirilmesi,
STK’ların kurumsal ve finansal kapasitelerinin geliştirilmesi için “mentor”luk faaliyetleri

ÖNCELİK ALANI 3
STK’ların kurumsal ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi
İyi uygulamalar, karar alma süreçlerine sivil katılımın önemi ve sivil katılıma yönelik AB politikaları
konularında örgütlü vatandaşlar ve kamu yetkilileri için bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi,
Yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında deneyim ve beceri
paylaşımını teşvik edecek ağların ve platformların kurulması,
Yeni veya kırılgan yapıdaki STK’lara veya aktivistlere yönelik yasal, idari, kurumsal ve kapasite
konularında destek sağlanması,
Yerel STK’ların ve mevcut ağların sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla STK ve aktivistler
için kuluçka merkezlerinin kurulması veya mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi

Belirtilen kapasite geliştirme faaliyetleri hibe faydalanıcılarını değil yerel STK’ları hedeflemelidir.

ÖNCELİK ALANI 3
ÖRNEK FAALİYETLER
STK’ların kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetler (eğitim, online modüller, araştırma, stratejik plan
hazırlama, rapor ve analizler vb)
STK’ların sosyal medya, internet, yazılı görsel basın ve benzeri araçları kullanma becerilerinin
geliştirilmesi
Mentorluk/Koçluk faaliyetleri
Bilgilendirme faaliyetleri, kampanyalar, çalıştaylar, seminerler, eğitimler
Sivil toplum kuruluşları arasında ağların ve platformların kurulması,
STK’lara ve Aktivistlere yönelik kapasite geliştirme desteği (danışmanlık ve mentorluk)
Kuluçka merkezlerinin kurulması/geliştirilmesi

UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI
Tüm projeler her koşulda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun
olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:
Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım
için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;
Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara
yönelik projeler;
Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetler.
Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları durumunda
finanse edilebilecektir. Hazırlık ve/veya tamamlanma sonrası yayınlar kendi başlarına
kapsamlı proje anlamı taşımaz.
Hâlihazırda devlet bütçesinden ya da başka AB programlarından ya da diğer
kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler

UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI
MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;
Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları
(daha büyük bir projenin parçası değilse);
Ticari faaliyetler;
İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler;
Siyasi partileri destekleyen faaliyetler;
Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya
ayni) hibe edilmesi veya kendi işlerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi ya da
kuruluşlara borç vermek)

UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI
Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar;
Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların faaliyetlerine
destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren projeler;
Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler;
Yalnızca strateji, plan ya da benzeri dokümanlar geliştirmeye yönelik projeler;
Doğrudan ithalat-ihracat faaliyetleri;
Yiyecek, giyecek sağlanması gibi sosyal hizmet projeleri;

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Örnek olarak verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir:
Masa başı araştırmalar,
Hazırlık çalışmaları,
Veri toplama,
Anket çalışmaları,
Çatı sivil toplum kuruluşları ve ağlar arasında emsal değerlendirmeleri ve alt-sektör
temelinde teknik bilgi aktarımı ,
Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalıştay, eğitim organizasyonları,
Mentorluk faaliyetleri,
Politika analizi/araştırma raporları/ tematik raporların geliştirilmesi,
Projeler tek bir faaliyete odaklanmamalıdır.

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Örnek olarak verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir:
Tartışma/münazara/politika oluşturma süreçlerine katılım,
Politika savunuculuğu ve lobicilik için kapasite geliştirme faaliyetleri,
Paydaşlar arasında iletişim, danışma ve tartışmaları kolaylaştırma,
İletişim ve bilgilendirme faaliyetleri,
Sivil toplum için uygun zeminin sağlanmasına yönelik mevcut yasa ve
yönetmeliklerin uygulanması için yapılan tanıtım faaliyetleri,
Sivil toplum için uygun zeminin sağlanmasına yönelik mevcut yasaların
değiştirilmesi ve yeni yasaların oluşturulması için savunuculuk faaliyetleri,

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Örnek olarak verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir:
Kamu-STK diyaloğu ile ilgili izleme faaliyetleri,
İzleme raporları hazırlama ve yayınlama,
Politika oluşturma veya yasal düzenlemeler için tavsiyeler,
Kamu farkındalığını arttıracak kampanyalar,
İyi uygulamalarla ilgili bilgi notu ve rehber basımı ve yayını,
Aktivistler ve STK’lar için kuluçka merkezi kurulması

GÖRÜNÜRLÜK
Başvuru Sahiplerinin hedef ve önceliklere uyması ve AB finansmanının
görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir (bkz: Avrupa Komisyonu’nun
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibilitymanual-eu-external-actions_en adresinde yayınlanan AB Dış Faaliyetlerine
İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi).
Bu yayını tamamlayıcı mahiyetteki görünürlük rehberine, AB Türkiye
Delegasyonu’nun http://avrupa.info.tr/eu-funding-in-turkey/visibilityguidelines.html adresinden erişilebilir.

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınacaktır.
Bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan
niteliğindedir.
Uygun maliyetler, gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak
fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Faydalanıcılar tarafından yapılan gerçek harcamalar,
Bir veya daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği:
Birim maliyetler: Birim başına miktar referans alınarak önceden net biçimde
belirlenen, uygun maliyetlerin
Götürü miktar: Götürü olarak önceden net biçimde belirlenen, uygun maliyetler
Sabit oranlı finansman: beklenen sabit bir yüzdelik oran uygulamasıyla, önceden net
biçimde belirlenen uygun maliyetler
Bütçenin birim sütununda “BİRİM MALİYET”(€/km, vs), “GÖTÜRÜ” veya “SABİT ORAN” gibi
büyük harfle referans bilgi verilmelidir
Bu seçeneklerin doğrulanması Sözleşme Makamı tarafından başvuruda yapılır.
Örnekler için Ek K’ye bakınız.

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Yürütülen programlarda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi
için maliyetlerde aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:
Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle
uyumlu olması; maliyet etkinliğinin sağlanması
Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi
Faydalanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
Faydalanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde
kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması
Asıl destekleyici belgelerle desteklenmesi

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve
maliyetler. Devlet memurlarının maaşları; Hibe Faydalanıcılarının bordrolu çalışanı olması ve söz
konusu kurumlardan gerekli izinleri almış olmaları şartıyla. Diğer uygun ülkelerde, o ülkelerdeki
kamu görevlileri ile ilgili yürürlükteki kanunlar uygulanır.
Projede görev alan personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat masrafları
(Mümkün olduğu kadar 5. BH altında organizasyon giderleri olarak koyunuz).
Piyasa rayiçlerine ve proje amaçlarına uygun ekipman ve malzemelerin alınması (yeni) veya
kiralanmasına (yeni veya ikinci el) ilişkin maliyetler ile hizmet bedelleri.
Sarf malzemesi maliyetleri
Taşeron maliyetleri
Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
Görünürlük maliyetleri

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Uygun OLMAYAN Maliyetler
Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar (faizler);
Zararlar veya gelecekteki potansiyel yükümlülükler karşılıkları;
Faydalanıcılar tarafından beyan edilen ve AB hibesi (EDF de dahil) alan başka bir proje veya çalışma
programı kapsamından karşılanan giderler;
Projenin uygulanabilmesi için gerekli olma durumu haricinde bina ve arazi satın alınması. Bu
durumda, en geç proje süresi sonuna kadar, resmi transferin standart hibe sözleşmesi Genel
Koşullar Madde 7.5’e göre tamamlanması gerekir;
Döviz kuru dönüşüm masrafları;
Üçüncü taraflara verilen krediler;
Ayni katkılar;
Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere vergiler ;
Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar;

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
YEDEK AKÇE
Sadece Sözleşme Makamı’nın yazılı ön onayı sonrasında kullanılabilir

BH 10=BH7*%5
UYGUN DOLAYLI MALİYETLER

BH 8=BH7*%7
Götürü tutar olarak talep edilebilir
Başvuru Sahipleri veya bağlı kuruluş(lar) Avrupa Birliği bütçesinden finanse edilen
bir işletme hibesi alıyorsa, proje bütçesinden hiçbir dolaylı maliyet talep
edilemez.

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
AYNİ KATKI
Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü bir tarafça
Faydalanıcılara sağlanmasıdır. Ayni katkılar Faydalanıcılar için bir harcama teşkil
etmediğinden, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.
Ayni katkılar, eş-finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, sunulan Proje
Tanımında ayni katkı öngörülmekteyse, bu katkıların temin edilmesi
gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
İki aşamalı) teklif çağrısı; ilk aşamada Ön Teklifler (Başvuru Formu, Kısım A).
İngilizce olarak sunmalıdır.
Eş-başvuran(lar) ve İştirakçi(ler), Ön Teklif’te ilgili bölümlerde belirtilmeli ve
(varsa) eş-başvuranlar bölüm 4’ü ve bağlı kuruluş(lar) bölüm 5’i doldurup,
imzalamalıdır.
Talep edilen katkının (AB ve ulusal katkı) tahmini miktarını ve toplam bütçe
miktarındaki yüzdesini belirtmelidir. Bütçe, Tam başvuru aşamasında sunulur.
Ön teklifteki tutar %20 değişebilir.
Eş-başvuran(lar), iştirakçi(ler), bağlı kuruluş(lar),öncelik alan(lar)ı, özel amaçlar, ve
beklenen sonuç(lar) Tam Başvuru Formunda değiştirilemez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır?
Ön teklifler; A4 boyutunda, bir asıl ve 2 kopya:
Ön Teklif – Hibe Başvuru Formu, Kısım A (Grant Application Form - Part A: Concept Note),
Kontrol Listesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 2 (Checklist - Grant Application Form, Part A,
Section 2),
Başvuru Sahibinin Beyanı – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 3 (Declaration by the Applicant Grant Application Form, Part A, Section 3),
Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 4 (Mandate by the coapplicant(s) - Grant Application Form, Part A, Section 4),
Bağlı kuruluş(lar)ın beyanı - Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 4 - Grant Application Form, Part A,
Section 4),
Ön Teklif Elektronik kopya (CD-ROM).

Tam olmayan başvurular reddedilebilir

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
Teslim Tarihi ve Yeri

EN GEÇ 06 Ekim 2017, Saat: 17:00
Başvuruların teslim adresi
Elden teslim veya Özel kargo hizmeti için Adres
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Sn. M. Selim USLU (PYG-MFİB Başkanı)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek - Ankara /Turkey

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
Teklif Çağrısı İlanı

3 Temmuz 2017

Bilgilendirme Toplantıları

10-24 Temmuz 2017

Ön Teklif için son tarih

6 Ekim 2017– Saat 17.00

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
Daha Fazla Bilgi
Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün
öncesine kadar (15 Eylül 2017), teklif çağrısının referans numarası açıkça
belirtilerek (Referans: (TR2014/DG/04/A1-03-CSO Partnerships and Networks on
Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme (CSPN)):
aşağıdaki adrese gönderilebilir:
E-posta adresi: cspn@cfcu.gov.tr
Sözleşme Makamı belirtilen tarihten sonra soruları cevaplamak
yükümlülüğünde değildir.
Sorulara, ön teklif teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (25 Eylül
2017) yanıt verilecektir.

DİKKAT!
DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİNDE
BAŞARILI OLMAK İÇİN
NİTELİKLİ VE EKSİKSİZ PROJE TEKLİFLERİ
TASARLANMALI VE SUNULMALIDIR

BAŞARILAR DİLERİZ

