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PROGRAMIN GENEL HEDEFİ 

Yerel STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve 

demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir 



     
PROGRAMIN ÖZEL HEDEFİ 
	
Yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve İletişim becerilerini geliştirerek 

politika belirleme süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamaktır 



HİBE NEDİR? 

TEKLİF ÇAĞRISI  

ŞEFFAFLIK 

EŞİT MUAMELE 

Uygun proje teklifleri karşılığında sağlanan karşılıksız 
finansman desteğidir. 

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

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

Tarafsızlık 



PROJE TEKLİF 
SAYISI 

EŞ FİNANSMAN 
en az %10 

OBJEKTİF 

DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ 

KİLİT SÖZCÜKLER 

Başvuru Sahibi birden fazla proje teklifi ile başvurabilir. Ancak bir 
proje için hibe verilebilir. 

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. 

Politika belirleme, 
Karar verme sürecine aktif 

demokratik katılım, 

Politika Diyaloğu, 

İdari kapasite, 

İletişim  becerileri, 
Kapasite geliştirme, 

Savunuculuk, 

Cinsiyet eşitliği 

 



     
PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI 

Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi 

Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi 

Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi 



     

Bir	Başvuru	Sahibi,	bu	Teklif	Çağrısı	kapsamında	başvuru	sahibi	olarak	
birden	fazla	başvuru	yapabilir,			birden	fazla	başvuruda	eş-başvuran	

yer	alabilir	ancak,	birden	fazla	hibeden	yararlanamaz.	

	
HİBE	ORANI	

HİBE	MİKTARI	
€	

EN	AZ	 %50	 40.000	

EN	ÇOK	 %90	 60.000	



     

DİKKAT!	
	

Ö n  t e k l i f t e  b e l i r t i l e n  b ü t ç e ,  t a m  b aşv u r u  
f o r m u n d a  % 2 0  a r t t ı r a b i l i r  v e y a  e k s i l t i l e b i l i r .  

 



     
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 

1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 

2 Ortakların Uygunluğu 

3 Faaliyetlerin	Uygunluğu	

Dört temel uygunluk kriteri söz konusudur. 

4 Maliyetlerin	Uygunluğu	



    	

Başvuru sahibinin 
Hibe	çağrısına	çıkılan	21	Haziran	2017	tarihinden	önce	kurulmuş	ve	kar	amacı	gütmeyen	
tüzel	kişilik	olması,	
Avrupa	Birliği	üye	ülkeleri,	Türkiye	veya	IPA	Tüzüğü	kapsamında	yer	alan	ülkelerden	
birinde	kurulmuş	olması,		
Türkiye’de	vakıf	veya	dernek	statüsü	olan	bir	Yerel	STK	olması,	
Türkiye	hariç,	AB	üye	ülkeleri	ve	IPA	tüzüğüne	göre	başvuruya	uygun	diğer	ülkelerdeki	
dernek	ve	vakıflar	ile	kar	amacı	gütmeyen	şirket/yardım	kurumu	olarak	kayıtlı	yerel	STK	
olması	gerekiyor.	

Öte	yandan,	AB	üye	ülkeleri	veya	IPA	tüzüğü	kapsamında	yer	alan	diğer	ülkelerden	başvuru	koşullarını	
sağlayan	bir	STK’nın	hibe	programından	faydalanabilmesi	için,	Türkiye’den	bir	eş-başvuranı	olması	şar[	
aranıyor.	

KİMLER BAŞVURABİLİR 



    	

Yereldeki	bireyler	tara]ndan,	yerel	bir	inisiya^f	olarak	kurulmuş	olması;	

Herhangi	bir	şubesi	bulunmaması;	

Üyelik	aida[,	bağış	ve	fonlar	dahil	yıllık	gelirinin	bir	önceki	mali	yılda	60	bin	

avroyu	geçmemiş	olması	gerekir.	

Gönüllülük esaslı, kar amacı gütmeyen ve ortak bir hedef doğrultusunda 

örgütlenen gruplar Yerel STK olarak tanımlanır. Bu tanıma göre bir  yerel STK’nın 

YEREL STK NEDİR? 



    	 KİMLER BAŞVURAMAZ ? 

Kurumların	şubeleri	veya	temsilcilikleri	veya	ir^bat	büroları	(tüzel	kişiliği	

olmayanlar),		

Sosyal	Yardımlaşma	ve	Dayanışma	Vakıfları,		

Odalar,	işçi	ve	işveren	sendikaları,	^caret	ve	sanayi	odaları,	borsalar,	tasarruf	

sandıkları,	koopera^fler,	diğer	meslek	örgütleri	ile	bunların	federasyonları	ve	

konfederasyonları,		

Araş[rma	ens^tüleri,	okullar,	kamu	kurumları	ile		

Dernek	ve	vakıf	olarak	kurulmamış		kar	amacı	gütmeyen	şirketler	

bu	teklif	çağrısına	kaQlamazlar,	ancak,	projelerde	işVrakçi	olarak	yer	alabilirler.	



 	

Başvuru Sahibi, tek başına ya da ortaklar (eş-başvuranlar) ile birlikte 

başvuruda bulunabilir.  

Ortaklar,	Başvuru	Sahipleri	ile	aynı	uygunluk	kriterlerini	
karşılamalıdırlar.	

BAŞVURU SAHİPLERİ 

Başvuru Sahibinin ortakları, projenin tasarlanmasına ve 

uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar faydalanıcının 

yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. 



 	
Başvuru Sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kriterlerini    karşılamayan 

kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini 

artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler.  

Seyahat	giderleri	ve	günlük	harcırahlar	dışında	yap[kları	harcamalar	
uygun	maliyet	olarak	değerlendirilmez.		

İŞTİRAKÇİLER 

İş^rakçi	kuruluşlar,	proje	faaliyetlerine	destek	sağlayabilir	



 	

Ortak	veya	iş^rakçi	olmayıp,	projede	yer	alan	bazı	faaliyetlerin	ihale	

edildiği	kuruluşlardır.	Alt	yüklenicilerle	yapılacak	sözleşmeler,	

sa[nalma	kurallarına	tabidir.	(Bkz.	EK	IV)	

ALT YÜKLENİCİLER 



 	

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.		

UYGUN PROJELER 

PROJE SÜRESİ 

EN	AZ	10	AY				 EN	FAZLA	12	AY	



 	

Tüm	proje	faaliyetlerinin	Türkiye’de	gerçekleşiyor	olması	şar[	
bulunuyor.		

UYGULAMA YERİ 

Ancak	başvuruda,	gerekçesi	açıklanması	durumunda,	bazı	proje	
faaliyetlerinin	AB	üye	ülkeleri	veya	IPA	Tüzüğü	kapsamında	yer	alan	
ülkelerde	gerçekleş^rilmesi	de	mümkün.	Bu	durumda,	bu	
faaliyetlerin	projenin	çoğunluklu	bölümünü	oluşturmaması	da	
gerekiyor.	



 

ÖNCELİK ALANLARI 
ve 

ÖRNEKLER 

  

Program	hedeflerine	ulaşmayı	amaçlayan	ve	bir	veya	daha	fazla	
öncelik	alanının	kapsamına	giren	tüm	projeler	finansman	almaya	hak	

kazanabilecek^r.	



 	

STK’ların iç yönetim yapılarının, üyelerine/bileşenlerine/faydalanıcılarına yönelik 
olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık açılarından geliştirilmesine yönelik projeler, 

ÖNCELİK ALANI 1 

STK içindeki karar verme mekanizmasının geliştirilmesi; 

Üyelerini/yönetim kurullarını/kamuoyunu yaptıkları işlerin sonuçları hakkında 

bilgilendirme kapasitelerinin geliştirilmesi; 

İç demokrasi ve etik uygulamalarının (demokratik iç yönetim, karar verme 

mekanizmasının, kadın, genç ve engellilerin eşit ve daha fazla temsili) 

geliştirilmesi; 

Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi 



 	

STK’ların finansal sürdürülebilirliklerini geliştirecek projeler, 

ÖNCELİK ALANI 1 

STK’ların uzun dönem stratejik planlarındaki fonlama faaliyetleri; 
Üyelik yaygınlaştırma, özel ve kamusal kaynakları da hedefleyecek 
şekilde  fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi; 
Fon arama kampanyaları  ve yeni üye kaydı tasarım ve uygulamaları.  

Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi 

STK faaliyetleri ile ilgili olarak veri toplama ve araştırmaya yönelik projeler, 

Veri yönetim imkanlarını (veri toplama, depolama, analiz ve yayım 
araçları hakkında bilgi) geliştirecek projeler, 



 	 ÖNCELİK ALANI 1 

Yönetim yapılarına kadın, genç ve engellilerin katılımının artırılması 
Faaliyet ve etki analiz raporlarının hazırlanması 
Bu raporların duyurulması ve yaygınlaştırılması için web sitesi tasarımı 
Çalışanların çeşitli konularda eğitimi 
Fon çeşitlendirme çalışmaları: İktisadi İşletme kurulması ve proje yönetimi 
konularında kapasite geliştirilmesi 
Veri yönetimi için; anketler, kurumlar/üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile 
çalışmalar yapılması 
Malzeme / ekipman alımı 

ÖRNEK FAALİYETLER 



 	 ÖNCELİK ALANI 2 

STK’ların araştırma ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler; 

Araştırma yaklaşımlarının ve yöntemlerinin (nasıl bilgi toplanacağı, analiz 

edileceği ve daha iyi değerlendirileceği)  anlaşılmasına, politika diyaloğu ile 

savunuculuk yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler; 

Uluslararası mekanizmalarla bağlantı kurulması ve onlardan yararlanılmasını 

destekleyen projeler,  

Daha iyi ve daha etkin savunuculuk, lobicilik, politik etki becerilerinin 

artırılmasına yönelik projeler, 

Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi 



 	 ÖNCELİK ALANI 2 

Önemli referans materyallerinin tercümesi ve sunumu ile teknik ve politika ile 

ilgili bilgi ve deneyimlerin yayımına yönelik projeler, 

Sivil toplum ve kamu sektörü işbirliğini kuvvetlendirecek projeler, 

STK’ların temel faaliyetleri ile ilgili iyi uygulamalar ve güncel yasalar hakkındaki 

bilgileri geliştirecek projeler,  

Problem çözme, stratejik analiz ve politika geliştirme becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik projeler, 

STK’lar ve diğer savunuculuk grupları arasındaki işbirliğine yönelik projeler. 

Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi 



 	 ÖNCELİK ALANI 2 

Yurtdışı çalışma ziyaretleri 

Farkındalık artırma kampanyaları 

Önemli yayınların çevirisi, hayata geçirilen bir projenin yaygınlaştırılması 

Kamu kurumlarıyla seminer, çalıştay, konferanslar düzenlenmesi 

Yerelde karar alma süreçlerine katılımınızın artırılmasına yönelik faaliyetler 

Yasal mevzuatın anlaşılması için eğitimler, danışmanlık ve koçluk alınması 

Diğer STK’lar ile işbirlikleri 

ÖRNEK FAALİYETLER 



 	 ÖNCELİK ALANI 3 

Yeni ağlar/ortaklıkların yaratılması, ülke içinde ve ülke dışında koalisyonlar ile 

mevcut ağların geliştirilmesine yönelik projeler, 

Yerel STK’lar ve daha büyük STK’lar ile/arasında deneyim ve iyi uygulama 

paylaşımına yönelik projeler, 

Daha iyi tanıtım ve karar verebilmek için teknoloji ve sosyal medya kullanımını 

geliştirmeye yönelik projeler, 

Bilgi teknoloji araçları ve sosyal medya uygulamalarının geliştirilmesi/

yaratılması. 

Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi 



 	 ÖNCELİK ALANI 3 

Aşağıdaki örnekler gibi STK’ların tanıtımına yönelik projeler, 

kamuoyuna, STK’lar tarafından uygulanan faaliyetler ve sonuçlarının 

duyurulması; 

STK’ların itibar yönetimi; 

üyeleri ve bileşenleriyle bağlarının güçlendirilmesi 

diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkilerin 

geliştirilmesi. 

Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi 



 	 ÖNCELİK ALANI 3 

Ulusal/Uluslararası STK’lar ile işbirliği kurulması 

Daha büyük çaplı ulusal STK’ların çalışmalarının yerelde modellenmesi 

STK’lara duyulan güvenin artırılması ile ilgili çalışmalar 

STK-Akademi ortak çalışma örneklerinin artırılması 

Sosyal medya kullanımının artırılması/geliştirilmesi 

Web sayfası hazırlanması 

ÖRNEK FAALİYETLER 



 	 UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI 

Tüm projeler her koşulda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun 
olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:  

Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 
Giysi ve gıda temini gibi sosyal hizmet projeleri, 
Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına 
aykırı faaliyetler, 
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; 



 	 UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI 
Hazırlık ve/veya tamamlanma sonrası faaliyetler dahil edilse dahi, konferanslar, 
yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetler. Bu 
faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları 
durumunda finanse edilebilecektir; 
Hâlihazırda devlet bütçesinden ya da başka AB programlarından ya da diğer 
kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler; 
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; doğrudan ithalat-ihracat faaliyetleri; 
İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler; 



 	 UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI 
Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya 
ayni) hibe edilmesi veya diğer kişi ya da kuruluşlara borç vermek); 
Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar; 
Başvuru sahibinin veya ortaklarının halihazırdaki temel faaliyetlerini finanse 
eden projeler; 
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;  
Yerel yönetimler dahil yetkin kamu kurumlarının genel faaliyetleri veya idari 
hizmetleri kapsamına giren faaliyetler. 



 	 ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ 

Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalıştay, eğitim organizasyonları; 

Çalışma ziyaretleri; alt-sektör temelinde teknik bilgi aktarımı; 

Koçluk, arabuluculuk ve ortaklık destekleri; 

Savunuculuk faaliyetleri; 

Lobicilik inisiyatifleri; 

Örnek olarak verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir: 



 	 ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ 

Bilgilendirme/farkındalık/iletişim faaliyetleri; 

Ağlar ve platformlar kurma veya geliştirme; 

Tematik konularda deneyim paylaşımı, ortaklıklar kurma ve müşterek stratejiler 

geliştirme; 

Kanun ve yönetmeliklerin izleme ve yönetimi;  

Veri toplama, Paydaşlar arasındaki problemlerin analizi ve çözüm stratejileri; 

Örnek olarak verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir: 

Projeler t e k  b i r  f a a l i y e t e  o d a k l a n m a m a l ı d ı r .   



 	 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-visibility-

manual-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/visibility-

guidelines.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  
B u  s e ç e n e k l e r i n  d oğ r u l a n m a s ı  S ö z l eşm e  M a k a m ı  t a r a f ı n d a n  b aşv u r u d a  y a p ı l ı r .            
Örnekler için Ek K’ye bakınız. 



 	 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

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 

Yürütülen programlarda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi 
için maliyetlerde aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: 



 	 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve 

maliyetler.  

Projede görev alan personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat masrafları (Mümkün olduğu 

kadar 5. BH altında organizasyon giderleri olarak koyunuz). 

Piyasa rayiçlerine uymak koşuluyla; proje amaçlarına yönelik olarak 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 

U y g u n  D oğ r u d a n  M a l i y e t l e r  



 	 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

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; 

     U y g u n  O L M A Y A N  M a l i y e t l e r  



 	
YEDEK AKÇE 

Sadece Sözleşme Makamı’nın yazılı ön onayı sonrasında kullanılabilir  

BH 10=BH7*%5 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

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 

Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü bir tarafça 

Faydalanıcılara sağlanmasıdır. Ayni katkılar Faydalanıcılar  için bir harcama teşkil 

etmediğinden, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.  

A Y N İ  K A T K I  

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 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), öncelik alan(lar)ı, özel amaçlar, ve beklenen sonuç(lar) Tam 

Başvuru Formunda değiştirilemez. 



 	

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 co-applicant(s) - Grant Application Form, Part A, Section 4), 
Ön Teklif Elektronik kopya (CD-ROM).  

B a ş v u r u l a r  n e r e y e  v e  n a s ı l  y a p ı l a c a k t ı r ?  
BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER  

T a m  o l m a y a n  b a ş v u r u l a r  r e d d e d i l e b i l i r  



 	

EN GEÇ 18 Ağustos 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 

T e s l i m  T a r i h i  v e  Y e r i  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER  



 	 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER  

Teklif Çağrısı İlanı 

21 Haziran 2017 

Ön Teklif için son tarih 

18 Ağustos 2017– Saat 17.00 

Bilgilendirme Toplantıları 

10-24 Temmuz 2017 



 	

Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine 

kadar (28 Temmuz 2017) , teklif çağrısının referans numarası açıkça belirtilerek 

(Referans: (TR2014/DG/04/A1-04/Grant Scheme for Grassroots Civil Society Organizations 

(GRS)): aşağıdaki adrese gönderilebilir: 

E-posta adresi: grs@cfcu.gov.tr 

Sözleşme Makamı belirtilen tarihten sonra soruları cevaplamak 

yükümlülüğünde değildir.  

Sorulara, ön teklif teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine (7 Ağustos 2017) 

kadar yanıt verilecektir.  

D a h a  F a z l a  B i l g i  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER  



     

DİKKAT!	
	

D EĞE R L E N D İR M E  V E  S E Ç İM  S Ü R E C İN D E  
B AŞA R I L I  O L M A K  İÇ İN  

N İT E L İK L İ  V E  E K S İK S İZ  P R O J E  T E K L İF L E R İ   
T A S A R L A N M A L I  V E  S U N U L M A L I D I R  



 

 
BAŞARILAR DİLERİZ 


