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SUNUŞ
Türkiye-AB müzakere sürecinde 11 yıl geride kalırken sürecin başında söylenen bu-
nun sorunsuz ve kolay bir yol olmayacağı yönündeki öngörüler gerçekleşmiş görü-
nüyor. Müzakerelerin başladığı 3 Ekim 2005’ten bu yana pek çok sınamayla karşı-
laşan Türkiye-AB ikili ilişkilerinde bugün gelinen noktada, müzakere sürecinde bir 
tıkanma yaşandığını görüyoruz. Ancak bu durum bizleri hiç olmadığı kadar sürecin 
kendisine ve pratik yönlerine odaklanmaya zorluyor. Bunların başında da Türkiye 
ile AB arasında ilişkilerin gelişmesine, özellikle Türk ve AB vatandaşlarının bir araya 
gelerek ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birlikte çalışmasına vesile olan 
AB Programları geliyor.

Bilindiği üzere Birlik programları, AB’ye üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek 
Avrupalılık bilincinin, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesini destekle-
mek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorun-
lara ortak çözümler yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu. Tüm bu he-
defler doğrultusunda yapılması öngörülen çalışmalar ve AB bütçesinden yapılan mali 
katkılara hukuki bir çerçeve oluşturulması için yapılandırılan Birlik programlarının 
başlangıcı 1970’li yıllara dayanıyor. AB’nin politikaları kapsamındaki öncelikli alan-
larda yürütülen temel faaliyetlerin bütünleştirilmesi ile meydana gelen programlar 
altında, belirlenen amaç ve koşullara uygun olarak hazırlanan uluslararası projelere 
mali destek sağlanıyor. 



Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde adaylığının teyit edilmesiyle bir-
likte Türkiye, ilke olarak aday ülkelere açık tüm AB program ve ajanslarına katılma 
hakkını elde etti. Doğrudan yararlanıcılarının öğrenciler, bilim adamları, çiftçiler, şe-
hirler, bölgeler, sivil toplum, iş dünyası ve daha pek çok kesim olan Birlik programla-
rından Türkiye’nin 2014-2020 mali döneminde katıldığı Erasmus+, Ufuk 2020, COS-
ME, EASI programları yayınımızda ele alınıyor.

Yukarıda sıralanan bu programların ülkemizde doğrudan yararlanıcıları tarafından 
daha iyi tanınmasını, katılımın ve proje sayısının, proje kalitesinin artırılmasını amaç-
layan bu yayın ile söz konusu programlar hakkında rahat okunacak kolay bir formatta 
bilgi veriliyor ve proje hazırlanması için yönlendirmeler yapılıyor. Türk ve AB vatan-
daşlarının imza attıkları ortak çalışmaların ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük öneme 
sahip olduğu düşüncesiyle yayınımızı ilgili tüm kesimlerin dikkatine sunuyoruz.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI





UFUK 2020 PROGRAMI
Ufuk 2020 Programı’nın amaçları neler?
2014-2020 döneminde yürürlükte olan Ufuk 2020 Programı, Çerçeve Programlarının 
devamı niteliğindedir. Program kapsamında, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam ola-
naklarının yaratılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 80 milyar avro tutarında bütçesi ile 
Ufuk 2020, Ar-Ge ve inovasyon projelerine destek vermektedir. Bugüne kadar dünya 
çapında varlık gösteren en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahip olan 
Ufuk 2020 kapsamında esas olarak, 1 milyon yeni araştırmacı için fon oluşturulması 
yoluyla Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Proje hazırlanacak alanlar hangileridir?
Ufuk 2020 Programı 3 ana bileşen ve bunların alt başlıkları ile şekillendirilmiştir:

● Toplumsal Sorunlar: Toplumu ve vatandaşları etkileyen konularda, disiplinli 
ve çok ortaklı araştırmalar. Proje hazırlanacak başlıklar şunlardır:

• Sağlık, demografik değişim ve refah
• Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, biyoekonomi ve denizcilik araştır-

maları
• Akıllı, temiz ve entegre ulaşım
• İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği, hammaddeler
• Değişen dünyada Avrupa, kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
• Güvenli toplumlar

Hedef: Ar-Ge ve 
inovasyon projelerine 
verilecek destekler ile 

AB’nin rekabet  
gücünün arttırılması.  
Bütçe: 80 milyar avro.

Ufuk 2020
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● Endüstriyel Liderlik: Avrupa sanayisinin teknolojik gelişim seviyesini daha 
ileriye taşıyacak olan konularda, çok disiplinli ve çok ortaklı olarak yürütülecek 
araştırmalar.

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
• Nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalât ve işletme teknolojileri alanı
• Biyoteknoloji
• Uzay
• Risk finansmanına erişim
• KOBİ’lerde yenilik

● Bilimsel Mükemmeliyet: Dünya standartlarında bilim yapılmasına olanak 
sağlayacak, yetenekli araştırmacıların kariyerlerini geliştirecek ve onları Avru-
pa’da kalmaya ikna edecek, bunun için uygun koşulları sağlayacak ve ayrıca en 
iyi araştırma altyapılarının geliştirilmesine destek verecek olan programlar.

• Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) bireysel takımların yürüttüğü öncül 
araştırmalar

• Marie Sklodowska Curie, Araştırma Altyapıları (eğitim ve kariyer geliş-
tirme fırsatları)

• Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
• Araştırma altyapıları (e-altyapılar da dahil dünya standartlarında ola-

naklara erişim) 
3 ana bileşenin yanı sıra Ufuk 2020 Programı altında diğer öne çıkan diğer başlıklar 

şu şekildedir:
▶ Toplumla ve toplum için bilim
▶ Mükemmeliyetin yayılımı ve katılımın genişletilmesi
▶ Ortak Araştırma Merkezleri

Programın bütçesi ne kadar?
Yaklaşık 80 milyar avro tutarında belirlenmiş olan bütçenin, 2020 yılına kadar tüm 
Avrupa’dan gelecek olan çok ortaklı ve bireysel projeler arasında paylaştırılması öngö-
rülmektedir. Bütçe desteği karşılıksız hibe şeklindedir. 
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Programa hangi ülkeler katılabilir?
• AB Üye Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngilte-
re, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

• Aday ülkeler (Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Türkiye)  
• Üçüncü ülkeler 

Ufuk 2020 Programı’ndan yararlanabilecek olan başlıca kuruluşlar şu şekildedir:
• Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ birlikleri
• Üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, kamu kurumları
• Sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, bireysel araştırmacılar

Programın temas noktaları nedir? 
Avrupa Komisyonu Bilim ve İnovasyon Genel Müdürlüğü (DG Research and 
Innovation)
Bilim ve İnovasyon Genel Müdürlüğü, çalışma programlarını geliştirmekle yükümlü-
dür. Söz konusu çalışma programları, birçok paydaşla gerçekleşmiş olan resmi ve gay-
riresmi toplantıların sonucu oluşturulmakta, hangi öncelikli alanlarda proje çağrısına 
çıkılacağını ortaya koymaktadır. 

  www.ec.europa.eu/research

Topluluk Bilim ve Kalkınma Enformasyon Hizmeti (Community Research and  
Development Information Service - CORDIS) 
CORDIS, AB’nin bilim ve kalkınmada enformasyon hizmetini oluşturmaktadır. Prog-
ramlara ilişkin bilgilerin, teklif çağrılarının yer aldığı CORDIS üzerinden proje so-
nuçlarına ulaşmak mümkündür. CORDIS kısaca şu üç öncelik çerçevesinde oluştu-
rulmuştur:

• Topluluk bilimsel faaliyetlerine katılımın kolaylaştırılması; 
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• Bilimin sonuçlarının kullanımının iyileştirilmesi;
• Bilgi paylaşımının pekiştirilmesi. 

  www.cordis.europa.eu 

Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)
Ufuk 2020 Programı’nın ülkemizdeki irtibat noktası TÜBİTAK Uluslararası İşbirli-
ği Daire Başkanlığı (UİDB) bünyesinde yer alan AB Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon 
Ofisi’dir. Türk araştırmacılara kılavuzluk yapan UKO, araştırmacı ve iş dünyası temsil-
cilerine proje hazırlama, sunma, hukuki ve finansal konularda yardım sağlamakta  ay-
rıca Avrupalı Ar-Ge ve yenilik aktörleri ile bir araya gelmelerine yardımcı olmaktadır. 
Tüm bu süreçlerde araştırmacılara maddi destek sağlamak adına yeni bir teşvik me-
kanizması da oluşturulmuştur. Bu çerçevede, araştırmacılara seyahat, organizasyon, 
proje yazma, ön değerlendirme hizmetleri sunulmaktadır. Buna ek olarak UKO, Ufuk 
2020 Programı’nda başarı elde eden araştırmacılara, projedeki rolleri ve bütçelerine 
paralel olarak başarı teşvik ödülleri dağıtmaktadır. 

  www.h2020.org.tr 

Programa başvuru nasıl yapılır?
Ufuk 2020 başvuruları, doğrudan Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı’nın internet 
sayfasından yapılmaktadır. 

  www.ec.europa.eu/research/participants/portal 

Bu kapsamda, başvuru sahibini temsil eden kişinin izlemesi gereken adımlar şu şekil-
dedir:

• Katılımcı Kimlik Numarası (Participant Identification Code- PIC) alınması. 
PIC, Ufuk 2020 Programı’na proje başvurusunda bulunacak tüm kurum veya 
kuruluşların alması gereken 9 haneli bir kimlik numarasıdır. 

• Kurum veya kuruluşların projeleriyle ilgili Komisyonla iletişime geçmek üzere 
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yasal bir tüzel kişi ataması gerekmektedir (Legal Entity Appointed Representative 
- LEAR).

•    Başvuru sahipleri bu portal üzerinden projelerini değerlendirilmek üzere su-
narlar.

 
Programa proje sunuş kriterleri neler?
Proje önerileri değerlendirme için belirlenen hakemlere iletilmeden önce kabul edile-
bilirlik ve uygunluk kriterleri bakımından kontrol edilir.

a) Kabul edilebilirlik kriterleri 
Bir proje önerisi şu şartları karşılaması halinde değerlendirme için kabul edilebilir:
• Resmi başvuru sistemi üzerinden ve çağrı kapanış tarihinden önce sunulmalıdır;
• Tüm bölümler eksiksiz doldurulmalıdır;
• Okunabilir, erişilebilir ve basılabilir olmalıdır.

b) Uygunluk kriterleri 
Proje önerisinin uygun olup olmadığına ilişkin kriterler:
• İlgili çağrının tanımındaki içeriğe uygunluk,
• Proje teklif çağrısında belirtilen ortak sayısına ve standartlara uygunluk. 

Her proje tipi için Standart Değerlendirme Kriterleri tanımlanmıştır. Hakemlerin kul-
lanacağı değerlendirme formlarının formatı ilgili çağrının sayfasında bulunmaktadır.

Değerlendirme sırasında hakemler ve uzmanlar her kriter için proje önerilerine 0-5 
arasında bir puan verir. Maksimum puan bu nedenle 15’tir (3x5). Fakat bazı çağrılarda 
kriterlerin ağırlık dağılımı değişebilmektedir.

Bir proje önerisi destek alabilmek için önceden belirlenen baraj puanını aşmak zorun-
dadır. Baraj puanı her proje tipi için farklılık gösterebilir. Her çağrı için baraj puanı ve 
kriterlere uygulanacak olan ağırlıklar ilgili çalışma programlarında ve değerlendirme 
formlarının formatlarında belirtilir.





İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN  
REKABET EDEBİLİRLİĞİ  
PROGRAMI - COSME
COSME Programı’nın amaçları neler?
KOBİ’ler AB ekonomisinin belkemiğini ve istihdamın yüzde 67’sini oluşturmaktadır. 
Avrupa Komisyonu girişimciliği geliştirmeyi, KOBİ’lerin iş ortamını iyileştirmeyi ve 
küresel ekonomide güçlü bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini sağlamayı amaçlamak-
tadır. Avrupa Komisyonu KOBİ’leri ekonominin merkezine yerleştirmekte ve bu işlet-
melerin ekonomik büyümede temel rol oynadığını savunmaktadır. Komisyonun 2010 
yılında ortaya koyduğu Avrupa 2020 Stratejisi de AB’nin daha dinamik ve rekabet 
edebilir hâle gelebilmesi için gerekli olan ekonomik büyümenin itici gücü olarak KO-
Bİ’leri görmektedir. Tüm bu perspektif çerçevesinde, 2014-2020 dönemini kapsayan  
COSME Programı’nın genel hedefi; başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin reka-
bet gücü ve devamlılığının güçlendirilmesi, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,  
KOBİ’lerin kurulması ve büyümesinin desteklenmesidir. 
KOBİ’lerin şu alanlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır:

• Finansmana erişimin kolaylaştırılması;
• Uluslararasılaşma ve pazarlara erişimin geliştirilmesi;
• İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının sağlanması;
• Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün desteklenmesi.

Hedef: Ekonominin yüzde 
99’unu oluşturan KOBİ’le-

rin rekabet gücünün  
artırılması, girişimciliğin 

desteklenmesi.
Bütçe: 2.3 milyar avro.

COSME
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Programın bütçesi ne kadar?
Programın toplam bütçesi 2.3 milyar avrodur. 

Programa hangi ülkeler katılabilir?
• AB Üye Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, GKRY, Hollanda, İngilte-
re, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

• EFTA Ülkeleri (Norveç, İzlanda)
• Diğer Avrupa ülkeleri (Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya 

Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna) 

Programın temas noktaları nedir? 
AB’de Avrupa Komisyonu adına COSME Programı’nın yürütücüsü KOBİ’ler için 
Uygulama Ajansı’dır (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises-  
EASME). Finansal araçlara ilişkin sorumluluk ise Avrupa Yatırım Fonu’na (AYF) devre-
dilmiştir. 

  www.ec.europa.eu/easme

Türkiye’de KOSGEB, COSME Programı’nın ulusal koordinatörüdür.

  www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5484/cosme-programi

COSME Programı kapsamında desteklenen alanlar hangileridir?
• Finansmana erişim
• Pazarlara erişim
• Rekabet için daha iyi iş ortamının yaratılması
• Girişimciliğin desteklenmesi
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Finansmana Erişim
COSME Programı’nın ana eylemlerinden biri olan Finansmana Erişim kapsamında; 
KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarda kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi ga-
rantilerinin yanı sıra risk sermayesi yatırım şirketlerine yönelik destekler de bulun-
maktadır. 

Bu bileşen altındaki çağrılara finansal aracı kuruluşlar başvurmaktadır, projelerin 
nihai yararlanıcısı KOBİ’lerdir.  

Büyüme İçin Öz Kaynak Fonu (EFG)
COSME, EFG aracılığı ile AYF altında seçilmiş olan fonlara yatırım yaparak gelişme ve 
büyüme evresindeki KOBİ’lere risk sermayesi ve ara finansman sağlamaktadır. EFG’ye 
2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe yaklaşık 690 milyon avrodur.
EFG için uygun görülen başvuru sahipleri şu kurumlardan oluşur: 

• Risk sermayesi yatırımlarını garanti altına alan kuruluşlar, 
• COSME katılımcısı ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren yatırım fonları, 
• Özel öz kaynak fonları gibi özel amaçlı kuruluşlar,
• AB üye ülkelerinde ve COSME kapsamındaki ülkelerde kurulmuş ve faaliyet 

gösteren KOBİ’ler.

Kredi Garanti Desteği 
Kredi Garanti Fonu (LGF) ile aracı finansal kuruluşlara (bankalar, garanti kuruluşları 
ve leasing şirketleri) başka şekilde destek alması mümkün olmayan KOBİ’lere yöne-
lik kredi ve leasing desteği sağlamaları için garanti ve kontrgaranti (garanti karşılığı 
garanti) hizmeti sağlanmaktadır. LGF’ye 2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe 
yaklaşık 740 milyon avrodur. Riskin paylaşılmasıyla, COSME garantileri aracı finansal 
kuruluşların ulaştıkları KOBİ çeşidi ve sağlanan işlem çeşidini genişletmektedir. Bu-
nun yanı sıra aracı finansal kuruluşlara sağlanan KOBİ borç finansmanı portföylerinin 
menkul kıymetleştirilmesi için garantiler sağlanmakta ve böylece yeni KOBİ borç fi-
nansmanı portföyleri temin edilmektedir.
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Pazarlara Erişim
COSME kapsamında işletmelerin, AB Tek Pazarı’nın imkânlarından yaralanabilmesi 
ve yeni pazarlara erişebilmesi desteklenmektedir.  

Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumları (Enterprise Europe Network - EEN)
Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığıyla tüm işletmeler yaklaşık 50’nin üze-
rinde ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği yapabilmektedir. Türkiye’de 7 bölge-
de KOSGEB, sanayi-ticaret odaları ve üniversitelerden oluşan konsorsiyumlar bünye-
sindeki yaklaşık 50’nin üzerinde ülkede KOBİ’lere hizmet sunulmaktadır. 2014-2020 
döneminde 11 konsorsiyum görev almaktadır. Bu konsorsiyumlar KOBİ’ler için tek 
durak noktası olarak hizmet göstermekte olup KOBİ’leri AB mevzuatı, politikaları, 
standartları ve işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra yeni teknolo-
jiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlamaktadır.

Türkiye’de Avrupa İşletmeler Ağı Koordinatörü KOSGEB’tir. Ağa ilişkin detaylı bil-
giye KOSGEB’in internet sayfasından ulaşılabilir. 

  www.een.kosgeb.gov.tr 

Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası
Rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunan fikri mülkiyet hakları konusunda başta 
KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin yeterli zaman, kaynak ve bilgiye sahip olamadıkları 
gerçeğinden yola çıkan Avrupa Komisyonu, COSME Programı kapsamında bu konuda 
yardım masası görevi gören web sitesi gibi çeşitli araçlarla işletmelere destek olmaktadır. 
Komisyon ayrıca Çin, Japonya ve Latin Amerika yardım masaları da kurarak bu ülkeler-
de faaliyet gösteren AB KOBİ’lerine fikri mülkiyet hakları konusunda destek olmaktadır. 

AB Fikri Mülkiyet Yardım Masasına Avrupa Komisyonunun web sitesinden ula-
şılabilir: 

  www.iprhelpdesk.eu/

Diğer ülkeler ile ilgili yardım masasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

  www.ipr-hub.eu/
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• Uluslararası KOBİ Portalı (SME Internationalisation Portal)
Uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletmelere bilgi ve işbirliği desteği vermek ama-
cıyla Avrupa Komisyonu tarafından bir web portalı kurulmuştur. Bir üye ülkede faaliyet 
gösteren işletmelerin işbirliği yapmak istedikleri hedef bir ülkede başvurulabilecek, ti-
caret, yatırım ve işbirliğini destekleyen kuruluşlar hakkında bilgi  sağlamaktadır. Portala 
aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir:

  www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/smeip/ 

Girişimciliğin Desteklenmesi
Bu alanda karşılıklı tecrübe paylaşımının yapılması ve iyi örneklerin tüm AB’ye yay-
gınlaştırılması yoluyla girişimcilik eğitimi desteklenmektedir. Bu çerçevede gençler, 
kadınlar ve yaşlılara yönelik mentörlük hizmetleri oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra 
Genç Girişimciler için Erasmus+ Programı hazırlanmış olup, genç girişimcilere dene-
yimli küçük işletmeleri 1-6 ay arasında ziyaret etme olanağı sunulmaktadır. Genç giri-
şimciler, 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:

  www.erasmus-entrepreneurs.eu 

İş Yaratılması ve Büyüme İçin Daha İyi Şartların Sağlanması
İşletmelerin üzerindeki idari yüklerin azaltıldığı ve ticari faaliyetlerin daha iyi işleye-
bileceği bir iş ortamının yaratılması gerek AB’nin KOBİ politikalarının gerekse COS-
ME’nin ana unsurlarındandır. Bu doğrultuda COSME Programı kapsamında işletme-
ler üzerinde yük yaratan idari işlemlerin ve mevzuatın azaltılmasına yönelik faaliyetler 
ve bunların KOBİ’ler üzerine etkisinin ölçülmesi, iş dünyasına uygun düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika uygulamalarında “Önce 
Küçük Olanı Düşün” ilkesinin uygulanmasının güçlendirilmesini desteklenmektedir.
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Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı, AB ta-
rafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı 
amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nı (Small Business Act-SBA) 25 Haziran 
2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur. Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulu-
sal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi 
amacıyla 10 temel ilke belirlenmiştir. KOSGEB proje kapsamında Türkiye adına, yasa 
ile belirlenmiş ilkelere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör”dür.

Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KOBİ’lerle ilgili ku-
rum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve KOBİ’lerle ilgili 
oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama, vb. çalışmaların, Av-
rupa Küçük İşletmeler Yasası’nda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla, 2011/6 sayılı “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” 
hakkındaki Başbakanlık Genelgesi 05 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanmıştır.

“Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Pro-
jesi” kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koordinasyonunda 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Eğitim Vakfı, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve projeye 
dahil olan ülkeler ile işbirliği halinde hazırlanan raporda hükümetlerin KOBİ politika-
ları, proje kapsamında belirlenmiş olan göstergelere bağlı olduğu değerlendirilmektedir. 

COSME Programı KOBİ’lerin yeni iş modellerini benimsemesi ve yeni değer zincir-
lerine katılmalarının sağlanarak piyasa gücü olan rekabet edebilir sanayilerin ortaya 
çıkışını ve özellikle turizm sektörü gibi yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde-
ki faaliyetleri desteklemektedir. Kümelenmenin geliştirilmesine ilişkin bilgiye ve bu 
amaçla oluşturulan platforma buradan ulaşılabilir: 

/www.clustercollaboration.eu/
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COSME, kümelenmenin geliştirilmesi ve uluslararası hale gelmesini sağlamak ama-
cıyla  uluslararası kümelenme faaliyetlerini ve sektörler arası işbirliğini desteklemek-
tedir. COSME aynı zamanda iş dünyasının dijitalleşmesinin ve elektronik beceri ve 
hizmetlerin gelişmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Programa başvuru nasıl yapılır?
COSME Programı kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkıl-
makta olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alı-
narak, çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna 
yapılmakta olup, açık çağrılar EASME’nin internet sayfasından takip edilebilmektedir.

  www.ec.europa.eu/easme/en 

COSME Programı’nın finansmana erişim aracı EFG ve başvuru koşulları hakkındaki 
bilgiye AYF’nin web sitesinden ulaşılabilir:

  www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/
index.htm

COSME Programı’nın finansmana erişim aracı LGF’ye ilişkin başvuru koşulları ve 
konu hakkında bilgiye AYF’nin aşağıda yer alan sitesinden ulaşılabilir: 

  www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-lo
an-facility-growth





ERASMUS+ PROGRAMI
Erasmus+ Programı’nın amaçları neler?
Erasmus+ Programı, 2007-2013 dönemlerinde geçerli Hayatboyu Öğrenme ve Genç-
lik Programlarını tek çatı altında birleştirmektedir. 2014-2020 döneminde uygulan-
makta olan Erasmus+ Programı’nın kapsamına eğitim, öğretim ve gençliğin yanı sıra 
spor da dahil edilmiştir. 

Erasmus+ Programı genel anlamda, AB’nin büyüme, istihdam, sosyal içerme önce-
liklerine odaklanan Avrupa 2020 Stratejisi’ne ve AB’de eğitim ve öğretimin stratejik 
çerçevesini oluşturan Eğitim Öğretim 2020 (ET 2020) hedeflerine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Bunun yanında, yükseköğretim alanında ortak ülkelerin sürdürüle-
bilir kalkınmasının sağlanması, sporda Avrupa boyutunun sistematik gelişiminin des-
teklenmesi ve AB Gençlik Stratejisi’nde ortaya koyulan hedeflere ulaşılması da amaçlar 
arasındadır.

Erasmus+ ile bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin 
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Erasmus+ Programı’nın amaçları şu şekilde sıra-
lanmaktadır:

• Bireylere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırıl-
ması,

• Bireylerin kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,
• İstihdam olanaklarının artırılması.

Hedef: Bireylerin 
kişisel gelişimlerinin 
güçlendirilmesi ve 

istihdam olanaklarının 
artırılması.

Bütçe: 14.7 milyar avro.

ERASMUS+
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Bu amaçlar doğrultusunda, Erasmus+ ile bireysel öğrenme fırsatlarının ve kurumsal 
işbirliklerinin desteklenmesi öngörülmüştür.

Programın bütçesi ne kadar?
Erasmus+ Programı’nın bütçesi uygulanmakta olduğu yedi yıllık süre (2014-2020) için 
14.774 milyar avro olarak belirlenmiştir. 

Programa hangi ülkeler katılabilir?
• Program ülkeleri: AB Üye Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaris-

tan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvan-
ya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya,  
Slovenya, Yunanistan) ile Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, Lihtenş-
tayn, Norveç ve İsviçre. 

• Ortak ülkeler ise belirli koşullarda bazı eylemlere katılabilmektedir. Bunlar; 
Doğu Ortaklığı ülkeleri: Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, 
Moldova, Ukrayna; Güney Akdeniz Ülkeleri: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lüb-
nan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus;  Batı Balkan ülkeleri: Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Rusya Federasyonu’dur.

Programın temel hedef kitlesini; üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, öğrenci-
ler, yetişkin öğrenciler, gençler, gönüllüler, akademisyenler, öğretmenler, eğitmenler, 
gençlik çalışanları, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum veya 
kuruluşların uzmanları oluşturmaktadır. 

Program bireylere bu türden faaliyetleri organize eden kurum veya kuruluşlar, teşek-
küller veya gruplar aracılığıyla ulaşmaktadır. 

Erasmus+ projeleri katılımcıları için, bir program ülkesinde yerleşik olmaları şartı 
aranmaktadır. Buna karşılık yükseköğretim ve gençlik alanındaki bazı eylemler, Ortak 
Ülkelerden gelen katılımcılara da açıktır. 
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• Yükseköğretim alanıyla ilgili projeler için, temel hedef kitleler; yükseköğretim 
öğrencileri (kısa dönem, birinci, ikinci veya üçüncü dönem), yükseköğretim 
akademisyenleri, yükseköğretim kurumları personeli, eğitmenler ve işletme-
lerdeki uzmanlardır.

• Mesleki eğitim ve öğretim alanı ile ilgili projeler için ise mesleki eğitim ve öğ-
retimdeki çıraklar ve öğrenciler, mesleki eğitimdeki uzmanlar ve eğitici veya 
eğitmenler, ilk aşama mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının personeli, eğit-
menler ve işletmelerdeki uzmanlardır.

• Okul eğitimi alanı ile ilgili projeler için ise okul liderleri; okul öğretmenleri ve 
okul personeli; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri temel hedef 
kitlelerini oluşturmaktadır. 

• Yetişkin eğitimi alanındaki projeler için yetişkin eğitimi veren kurum veya ku-
ruluşların üyeleri, yetişkin eğitimi öğrencileri, eğitici veya eğitmenler, yetişkin 
eğitimi alanındaki personel temel hedef kitleleridir.

• Gençlik alanı ile ilgili projeler için temel hedef kitleleri; 13-30 yaş grubundaki 
gençler, gençlik çalışanları, gençlik ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum 
veya kuruluşların personeli ve üyeleridir.

• Spor alanı ile ilgili projeler için temel hedef kitle ise spor alanındaki uzmanlar 
ve gönüllüler, sporcular ve antrenörlerdir.

Programın temas noktaları nedir? 
Erasmus+ Programı’nı uygulamadan sorumlu merciler Avrupa Komisyonu ve prog-
ram ülkelerindeki ulusal ajanslardır.

Avrupa Komisyonu 
Erasmus+ Programı’nı uygulamaktan nihai olarak sorumlu merci Avrupa Komisyo-
nu’dur. Program bütçesinin yönetimi, önceliklerinin, amaçlarının ve ölçütlerinin be-
lirlenmesi Komisyonun sorumluluğundadır. Bunun yanında Komisyon, programın 
Avrupa düzeyinde genel olarak uygulanmasına, takibine ve değerlendirmesine reh-
berlik eder ve faaliyetleri izler. Komisyon ayrıca Erasmus+ Programı’nı ulusal düzeyde 
uygulamakla yükümlü yapıların denetimi ve koordinasyonu konusunda da sorumlu-
luk taşımaktadır. 



26 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI VE PROJE İMKÂNLARI

Erasmus+ Programı kapsamındaki merkezi faaliyetlerin uygulanmasından, Avrupa 
Komisyonunun Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Education, Audiovi-
sual and Culture Executive Agency -EACEA) sorumludur. Brüksel’de bulunan Yürütme 
Ajansı, programın tanıtımından hibe taleplerinin analizine, projelerin yerinde izlen-
mesi ile proje ve program sonuçlarının yaygınlaştırılmasına kadar projelerin yaşam 
döngüsünün tamamının yönetiminden sorumludur. 

  www.//eacea.ec.europa.eu

Ulusal Ajanslar
Geniş ölçüde dolaylı yönetim anlayışıyla yürütülen Erasmus+ Programı kapsamın-
da, Avrupa Komisyonu tarafından her program ülkesinde en az bir ulusal ajans tayin 
edilmiştir. Ulusal ajanslar, ulusal düzeyde programın tanıtılması, uygulanması, ulusal, 
bölgesel ve yerel seviyede Avrupa Komisyonu ile katılımcı kuruluşlar arasında bir bağ-
lantı noktası işlevine sahiptir.

Erasmus+ Programı Türkiye’de, Türkiye Ulusal Ajansı unvanıyla AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bunların yanında programın uygulanmasına destek veren kuruluşlar da bulunmak-
tadır. Bunlar; Eurydice Ağı, eTwinning Destek Servisleri, Ulusal Erasmus+ Ofisle-
ri, Yükseköğretim Reform Uzmanları Ağı (HERE’ler), Euroguidance Ağı, Europass 
Ulusal Merkezleri, Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri (NARIC) Ağı, Ulusal  
ECVET Uzmanı Ekipleri, SALTO Gençlik Kaynak Merkezleri ve Eurodesk Ağı’dır.

  www.ua.gov.tr
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Erasmus+ Programı ile desteklenen alanlar hangileridir?
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak üç Ana Eylem ve 
iki Özel Eylem altında toplanmaktadır:
Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek
Özel Eylem 1: Jean Monnet Faaliyetleri
Özel Eylem 2: Spor Destekleri  

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
Erasmus+ Programı kapsamında 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/
veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlanması öngörülmüştür. Buna yönelik  
faaliyetler aşağıdaki biçimlerde olabilir:

• Eğitim
• Öğrenim/Öğretim
• Staj
• Profesyonel gelişim
• Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
• Gönüllü çalışmalar

Yükseköğretim alanında ise program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları 
içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim 
alma ve ders verme fırsatına sahiptirler.

KA1-Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Ana Eylem 1 altında desteklenen Yükseköğretim Hareketlilik Projeleri ile yükseköğ-
retim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurtdışında 
mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Yükseköğrenimini sürdüren bi-
reyler için yurtdışı eğitim fırsatlarının artırılması, eğitim öğretimden iş hayatına geçiş 
için ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması; yükseköğretim personeline yönelik 
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olarak ise iş pratiği bilgisi kazandırma veya pedagojik becerilerin artırılması hedeflen-
mektedir. Bu kapsamda desteklenen faaliyetler şu şekildedir: 

• Öğrenci öğrenim hareketliliği;
• Staj hareketliliği;
• Personel ders verme hareketliliği;
• Personel eğitim alma hareketliliği.

Kimler başvurabilir?
Program ülkelerinde yerleşik olup, Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyanname-
si bulunan Yükseköğretim Kurumları “Münferit bir Yükseköğretim Kurumu” olarak 
başvurabilmektedir.

Program ülkesinde yerleşik olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi 
bulunan koordinatör kuruluşlar, “Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu” olarak başvura-
bilmektedir. Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kurumlar, hibeye başvu-
rurken eş zamanlı olarak bu belge için de başvurabilmektedir. Buna karşılık belge için 
yaptıkları başvuru başarılı ise hareketlilik projesi için uygun sayılırlar.

Yükseköğretim öğrencileri ve personeli doğrudan bir hibeye başvuramaz; hareketli-
lik faaliyetlerine katılım şartları, eğitim gördükleri, öğretim yaptıkları veya çalıştıkları 
yükseköğretim kurumu tarafından tanımlanır. 

Katılımcı kurum/kuruluş sayısı nedir? 
Başvuru formundaki kurum sayısı birdir (başvuru sahibi). Bu, tek bir yükseköğretim 
kurumu veya hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü olabilir. Hareketlilik projesinin 
uygulama aşamasında, farklı program ülkelerinden en az biri gönderen, biri ev sahibi 
olmak üzere en az iki kurum devrede olmalıdır. 

Projenin süresi ne kadar?
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçil-
mek şartı ile proje süresi 16 veya 24 ay olabilir.
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Nereye başvurulmalıdır?  
Başvuru sahibi kurumun, yerleşik olduğu ülkenin ulusal ajansına başvurulmalıdır.

Bir yükseköğretim kurumu veya hareketlilik konsorsiyumu, her bir dönem için bir kez 
başvurabilir. Bununla birlikte, bir yükseköğretim kurumu, aynı anda başvuran birkaç 
farklı konsorsiyumun parçası olabilir veya bunları koordine edebilir.

KA1-Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
Bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 
bu kişilere yurtdışındaki mesleki gelişim fırsatlarından yararlanmalarının sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir: 

• Mesleki eğitim ve öğretim stajları,
• Öğretme, eğitim görevlendirmeleri,
• Personel eğitimi.

Kimler başvurabilir?  
Yurtdışına öğrenci ve personel gönderen mesleki eğitim ve öğretim kurumları veya 
ulusal mesleki eğitim ve öğretim konsorsiyumu koordinatörleri başvurabilmektedir. 
Bireyler, doğrudan hibe için başvuramamaktadır.

Kimler ortak veya yararlanıcı olabilir?
Ortak kurumlar, mesleki eğitim ve öğretim alanında faal olan herhangi bir resmi veya 
özel kurum ya da işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal 
olan herhangi bir resmi ya da özel kurum olabilir. Bunlara örnek olarak; mesleki eği-
tim kurumları, özel veya kamusal işletmeler, odalar, meslek örgütleri gibi iş dünyası-
nın temsilcileri, sendikalar, kamu kurumları, araştırma enstitüleri, eğitim merkezleri, 
vakıflar, kâr amacı gütmeyen kuruluş, dernek, STK’lar, mesleki rehberlik ve danışman-
lık hizmeti veren kuruluşlar gösterilebilir. Katılımcı kurumların program ülkesinde 
yerleşik olmaları gerekmektedir.
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Faaliyetin yararlanıcıları, mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri, çırak ve personeli-
dir. Engelliler, azınlık veya dezavantajlı konumdaki mesleki eğitim öğrencileri için re-
fakatçiler de projede yer alabilir. Mesleki eğitim kurumundan yeni mezun olan kişiler 
de hareketlilik faaliyetine katılabilir. Öğretmenlik görevlendirmelerinin söz konusu 
olması halinde başvurular, kamu sektöründen veya sivil toplumdan kişilere açıktır.

Katılımcı kuruluş sayısı nedir?
Hareketlilik faaliyeti ulus ötesidir ve farklı program ülkelerinden en az birer gönderen 
ve bir ev sahibi kuruluş olmak üzere en az iki katılımcı kurum/kuruluş içermelidir. 

Projelerin, ulusal mesleki eğitim ve öğretim konsorsiyumu tarafından sunulması ha-
linde, konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program ülkesinden olmalıdır. Konsorsiyu-
mun en az üç mesleki eğitim ve öğretim kurumundan oluşması gerekmektedir.

Projenin ve faaliyetin süresi ne kadardır?
Projenin süresi 1 veya 2 yıldır. Başvuru sahibi, süreyi projenin hedefine ve zaman için-
de planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçmelidir. 

Faaliyetin süresi öğrenciler ve personel için farklılık göstermekte olup, öğrenciler için 
2 haftadan 12 aya kadar; personel içinse 2 günden 2 aya kadar olabilir.

Nereye başvurulmalıdır?  
Başvurular, başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin ulusal ajansına elektro-
nik formlar üzerinden online olarak yapılmalıdır.

 
KA1-Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği

Bu faaliyet ile okul personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul personeline 
yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda des-
teklenen faaliyetler şu şekildedir:

• Öğretme görevlendirmeleri, 
• Personel eğitimi. 
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Uygun katılımcılar kimlerdir?
Bu faaliyetin katılımcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Baş-
vuru, program ülkelerinden birinde yerleşik bir okul veya konsorsiyum lideri tarafın-
dan yapılmalıdır. Konsorsiyum lideri olabilecek kuruluşlar il ve ilçe eğitim müdürlük-
leridir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Okul başvurularında bir okul, aynı başvuru döneminde yalnızca bir başvuru sunabilir. 
Konsorsiyum başvurularında ise aynı konsorsiyum lideri tarafından farklı konsorsi-
yum üyeleri ile farklı konularda olmak kaydıyla birden fazla başvuru sunulabilir. 

Katılımcı sayısı nedir?
Başvuruda, konsorsiyum liderinin yanı sıra en az iki okul yer almalı, tüm üyeler okul 
olmalı ve konsorsiyum üyesi okullar ile lider kuruluş arasında organizasyon bağı ol-
malıdır.

Uygun kuruluşlar hangileridir?
Okul eğitimi personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de program ülkelerinde yer-
leşik bir gönderen kuruluş ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. Başvuruda ter-
cih edilen faaliyet türüne göre farklılık göstermektedir. Öğretme görevlendirmesinde; 
gönderen kuruluş ile ev sahibi kuruluşun her ikisi de okul olmalıdır. Personel eğiti-
minde; gönderen kuruluş, okul; ev sahibi kuruluş ise okul veya okul eğitimi alanında 
faaliyet gösteren kamu kurumu ya da özel kuruluş olabilir.

Projenin ve faaliyetin süresi ne kadardır?
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçil-
mek kaydıyla proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir.

Her hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olmalı 
ve proje süresi içinde tamamlanmalıdır. Asgari 2 günlük faaliyet süresi ardışık olmalı-
dır. Hareketlilik faaliyeti, program ülkelerinden birinde gerçekleştirilmelidir.
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Nereye başvurulmalıdır?  
Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki ulusal ajansa elektronik 
formlar aracılığıyla online olarak yapılmaktadır.

KA1-Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Bu faaliyet ile öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yetişkinlerin eğiti-
minden sorumlu personelin anahtar yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlan-
maktadır. Bu kapsamda desteklenen faaliyetler şu şekildedir: 

• Öğretme/eğitim görevlendirmeleri,
• Personel eğitimi.

Kimler başvurabilir?
Başvurular, yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun ka-
tılımcı kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak 
için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. 

Uygun katılımcı kuruluşlar hangileridir? 
Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar, iş-
gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamu 
kuruluşları veya özel kuruluşlar; yetişkin eğitimi kuruluşlarından oluşan ulusal bir 
hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olarak hareket eden bir yetişkin eğitimi 
kuruluşları başvuruda bulunabilir. 
Hibe başvurusu sırasında sadece gönderen kurum tanımlanması gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte, projenin bir ulusal yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından sunulması 
halinde konsorsiyuma üye tüm kuruluşların aynı program ülkesinden olması gerek-
mektedir. Bir konsorsiyum en az üç adet yetişkin eğitimi kurum/kuruluşundan oluş-
malıdır. 

Hareketlilik projesinin uygulanmasında ise farklı program ülkelerinden biri gönderen, 
biri ev sahibi olmak üzere en az iki kurum/kuruluş yer almalıdır.
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Projenin ve faaliyetin süresi
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçil-
mek kaydıyla projenin süresi 1 veya 2 yıl olabilir. Her hareketlilik faaliyetinin süresi, se-
yahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olmalı ve proje süresi içinde tamamlanmalıdır.

Nereye başvurulmalıdır?
Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki ulusal ajansa elektronik 
formlar aracılığıyla online olarak yapılmaktadır.

KA1-Gençlere ve Gençlik Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:
• Gençlik değişimleri; 
• Avrupa gönüllü hizmeti; 
• Gençlik çalışanlarının eğitimi ve ağ kurma faaliyetleri.

Gençlik değişimleri kapsamında, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişi-
lerin eğitimi, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı 
sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyet-
lerin değişimi desteklenmektedir. Katılımcıların 13-30 yaş grubundan olması gerek-
mektedir. Ancak grup lideri için yaş sınırı bulunmamaktadır. Proje, grup lideri hariç 
16 ila 60 katılımcı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Avrupa gönüllü hizmeti, 7-30 yaş grubundan gençlerin, AB içinde veya dışında bir 
ülkede, 12 aya kadar uzanan bir sürede, ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette bu-
lunarak kişisel sorumluluklarını ifade etmelerine imkân sağlamaktadır.

Gençlik çalışanları hareketliliği ise gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif ki-
şilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların 
yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak 
faaliyetlerin değişimini desteklemektedir. Bu projelerde katılımcılar için yaş sınırı yok-
tur. En fazla 50 katılımcı dâhil edilebilir.
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Kimler başvurabilir?
Gençlik değişimleri ve gençlik çalışanlarının hareketliliği için, program ülkelerinde 
veya komşu ortak ülkelerde bulunan tüm kuruluşlar (STK, kamu kuruluşu veya sosyal 
sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşlar) ortak ve başvuru sahibi olarak 
katılabilir. 

Gençlik değişimleri için proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı oluştu-
rulmuş olmalıdır.

Projenin ve faaliyetin süresi
Gençlere yönelik hareketlilik projeleri için, proje süresi başvuru aşamasında belirlen-
mek kaydıyla, proje süresi 3 ay ile 2 yıl arasındadır.

Gençlik değişimi projeleri için faaliyet süresi, 5 gün ile 21 gün arasındadır. 
Gençlik çalışanlarının hareketliliği projeleri için faaliyetin süresi 2 gün ile 2 ay arasın-
dadır. 

Nereye başvurulmalıdır?
Başvuralar, koordinatör tarafından koordinatörün yerleşik olduğu ülkenin ulusal 
ajansına yapılmalıdır.

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Bu ana eylem kapsamında, eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel veya 
bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik akti-
viteleri bağlamında kurumsal ortaklıklar oluşturulmasına imkân sağlanmaktadır. Söz 
konusu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişim-
cilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.



35ERASMUS+ PROGRAMI

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, ülke merkezli ve 
merkezi faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır.

• Ülke merkezli faaliyetler başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ajans tarafından 
yönetilmektedir.

• Merkezi faaliyetlerde ise başvurular, Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu 
Yürütme Ajansına yapılmaktadır.

Ana Eylem 2 başlığı altında üç alt başlık bulunmakta olup, bunlardan “Stratejik Ortak-
lıklar” ülke merkezli; “Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve “Bilgi Ortaklıkları” ise merkezi 
faaliyetlerdir.

• Ana Eylem 2.1: Stratejik Ortaklıklar
Proje başvuruları yerel ulusal ajanslara yapılan stratejik ortaklıklar kapsamında; ku-
rumsal, yerel veya bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkele-
rin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir. Stra-
tejik ortalıkların  yatay öncelikler ve sektörel öncelikler dikkate alınarak planlanması 
önem taşımaktadır. 

2016 itibarıyla stratejik ortaklıklar ortaklık yapısı ve amaçlarına bağlı olarak iki şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir:

• Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Yenilikçi fikir ve ürünlerin geliş-
tirilmesinin hedeflendiği projelerdir. Fikri çıktılar ve çoğaltıcı etkinlikler bütçe 
kalemlerinin yer aldığı “Yeniliklerin Üretilmesini” destekleyen Stratejik Ortak-
lık Projeleri için her sektörden başvuru kabul edilmektedir. 

• İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Metot, 
uygulama ve fikirlerin paylaşımının yanında ağ kurmanın da desteklendiği 
“İyi Uygulamaların Değişimine” Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri için  
yükseköğretim alanı haricindeki sektörlerden başvuru kabul edilmektedir. 
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Kimler başvurabilir ve ortak olabilir?
Program ülkeleri, komşu ortak ülkeler veya diğer ortak ülkelerde yer alan grup veya 
kuruluşlar (STK, kamu, sosyal sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşlar 
vb.) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir. Ortak ülkelerin listesine 
Erasmus+ Program Rehberi’nden ulaşılabilir.

Gençlik alanı için asgari iki program ülkesinden ortak (başvuran dâhil) yeterlidir. Sek-
törler arası projelerde asgari üç program ülkesinden ortak gerekir.

Proje süresi ve yeri nedir?
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl 
arasındadır. Proje, katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

Başvuru nereye yapılmalıdır?
Başvuru, program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordina-
törün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılmalıdır. Ortakların ulusal ajanslarına 
başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

• Ana Eylem 2.2: Sektörel Beceri Ortaklıkları
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Sektörel Beceri Ortaklıkları; mesleki eğitim 
sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri 
ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap 
verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında 
uygun kabul edilen sektörler şu şekildedir:

• Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini  
oluşturan sektörler,

• İleri imalat, BİT, eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları 
bulunan ve Avrupa Komisyonunun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği  sek-
törler,

• Kültürel ve yaratıcı endüstriler.
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Sektörel Beceri Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyar-
lanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Desteklenen 
faaliyetler şu şekildedir:

• LOT 1: Beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin tanımlanması;
• LOT 2: Mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması.

Kimler başvurabilir?
LOT 1 için; minimum iki ortak olmak üzere en az 12 program ülkesini kapsayan  
verileri sunabilen ulusal kurumlar veya Avrupa çapındaki şemsiye organizasyonlar 
başvurabilmektedir.

LOT 2 için; minimum 6 ortak olmak üzere en az 3 program ülkesini kapsayan verileri 
sunabilen kurumlar başvurabilmektedir.

Sektörel Beceri Ortaklıklarına, mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşları: 
meslek liseleri, meslek eğitim merkezleri, 250’den fazla çalışanı olan ve kendi eğitim 
birimine sahip işletmeler, yükseköğretim kurumları vb.

• Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için veya belirli bir sektörde 
temsilci olan kamu veya özel teşekküller: sosyal ortaklar, vakıflar, dernekler, 
ticaret ve sanayi odaları, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, sendikalar, 
teknoparklar, ulusal istatistik kurumları.

• Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar: mesleki 
rehberlik, mesleki danışmanlık sağlayan kurumlar, akreditasyon, belgelendir-
me veya yeterlilik kurumları, yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki kamu ku-
rumları (bakanlık, valilik vb.).

Projenin ve faaliyetin süresi ne kadardır?
LOT 1 için; proje süresi 2-3 yıl arasında değişebilmekte olup, LOT 2 için proje süresi 3 
yıldır. LOT 1 için hibe desteği 500 bin avro, LOT 2 için ise 1 milyon 400 bin avrodur.
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Nereye başvurulmalıdır?
Sektörel Beceri Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına sunulmaktadır.

• Ana Eylem 2.3: Bilgi Ortaklıkları
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları; yükseköğretim ve iş dünya-
sı arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odak-
lı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyoekonomik 
çevrede yenilikçiliğin teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendiril-
mesi hedeflenmektedir. Bilgi Ortaklıklarının yükseköğretimde yenilikçilik, üniversite-iş 
dünyası sürdürülebilirliği ve proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etkinin güçlen-
dirilmesi olmak üzere üç temel özelliği bulunmaktadır.

Bilgi Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki yükseköğretim ve iş dünyası ihtiyaçlarına uyar-
lanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Desteklenen fa-
aliyetler şu şekildedir:

● Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyoekonomik çevrede yeniliğin artı-
rılması:

• Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması;
• Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya koyulması;
• İşletmeler  bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinlik-

lerinin düzenlenmesi.
● Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek:

• İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının ta-
sarlanması;

• Her disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması.
● Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak:

• Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması;
• Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin deği-

şiminin sağlanmasıdır.
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Kimler başvurabilir?
Bilgi Ortaklıkları için katılımcı kurum, program üyesi ya da ortak ülkedeki herhangi 
bir resmi ya da özel kuruluş olabilir. Örneğin; yükseköğretim kurumları, resmi/özel 
küçük/orta büyüklükte/büyük şirketler, araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulu-
sal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, 
yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.  

3 farklı program üyesi ülkeden en az 6 kuruluşun projede yer alması gerekmektedir. 
En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır.

Projenin ve faaliyetin süresi ne kadardır?
Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilmektedir. 2 yıllık projeler için azami 700 bin 
avro, 3 yıllık projeler için ise azami 1 milyon avrodur. 

Nereye başvurulmalıdır?
Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de 
bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına sunulmaktadır.

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek
Merkezi faaliyetlerin desteklendiği bu ana eylem kapsamında, bilimsel temellere daya-
lı politika yapımının teşvik edilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamak-
tadır. Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki po-
litika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda 
işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.

Desteklenen faaliyetlerin başında; yapılandırılmış diyalog: gençler ve karar alıcılar 
arasında gençlik alanında toplantılar gelmektedir. Bunun yanında Ana Eylem 3 altın-
da, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu desteklemeye yönelik 
çok sayıda eylem hibe almaktadır.
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Söz konusu eylemler, yürütme ajansınca yönetilen teklif çağrıları ya da Komisyon ta-
rafından doğrudan uygulanır. Eylemlere ilişkin ayrıntılı bilgi için program rehberine 
ya da Komisyon’un veya yürütme ajansının internet sitelerine başvurulması önerilir.

Özel Eylem 1: Jean Monnet Faaliyetleri
Jean Monnet Faaliyetleri, Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları 
düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Jean Monnet kapsamında des-
teklenen faaliyetler şu şekildedir:

• Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma),
• Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma),
• Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma),
• Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği,
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• Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları),
• Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları).

Jean Monnet kapsamındaki faaliyetler merkezi faaliyetler olduğu için başvu-
rular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına  
sunulmaktadır. 

Jean Monnet Akademik Modülleri:
Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda AB çalışmaları konusunda yapı-
lan kısa bir eğitim öğretim programıdır. Modüller Avrupa çalışmaları konusunda özel 
bir disiplin üzerinde yoğunlaşabilir veya çok boyutlu olabilir. Bu kapsamda destekle-
nen faaliyetler şu şekildedir:

• AB konularında genel veya giriş mahiyetinde dersler,
• Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda uzmanlaşmış öğretme faaliyetleri,
• Tam tanınan yaz kursları ve yoğunlaştırılmış kurslar.

Herhangi bir ülkede yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. 
Program ülkelerinde yerleşik yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim için Eras-
mus Beyannamesine (ECHE) sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna karşılık, 
ortak ülkelerden katılan yükseköğretim kurumları için ECHE şartı aranmamaktadır.
Projelerin süresi 3 yıldır. Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en 
yüksek destek 30 bin avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı 
yüzde 75’tir. 

Merkezi faaliyetler olan Jean Monnet Modülleri kapsamındaki proje başvuruları, doğ-
rudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansına yapılmaktadır.
Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları:
Jean Monnet Kürsü Başkanlığı akademisyenler için AB çalışmaları konusunda uz-
manlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca bir akademisyen kürsü başkanı olarak 
görev almalı ve akademik yıl başına en az 90 saat boyunca ders vermelidir.
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Jean Monnet Kürsü Başkanlığı kapsamında desteklenen faaliyetler şu şekildedir:
• Bir yükseköğretim kurumunun resmi müfredatında yerleşik olan Avrupa Birli-

ği çalışmalarını derinleştirmek;
• Öğretmen eğitimi ve zorunlu eğitim gibi farklı eğitim seviyeleri ve alanlarında 

AB konularındaki araştırmaları yürütmek, izlemek ve gözetmek;
• İşgücü piyasasında talep artışı yaşanan alanlarda geleceğin profesyonellerine 

Avrupa Birliği konularında derinlemesine eğitim vermek;
• Genç nesil akademisyen ve araştırmacıları Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili 

alanlarda cesaretlendirmek.

Herhangi bir ülkede yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. 
Program ülkelerinde yerleşik yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim için Eras-
mus Beyannamesi’ne (ECHE) sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna karşılık, 
ortak ülkelerden katılan yükseköğretim kurumları için ECHE şartı aranmamaktadır.
Projenin süresi 3 yıl olup, program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en 
yüksek destek 50 bin avrodur. Bu tutar, sunulacak bir projenin toplam maliyetinin 
yaklaşık yüzde 75’ini temsil etmektedir.

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, Komisyon merkezli faaliyetler olduğu için başvu-
rular, doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansına ya-
pılmaktadır.

Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri:
Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, AB konularında yeterlilik ve bilgi açısından bir 
odak noktası olup, merkezin akademik sorumluluğu, Jean Monnet Kürsü Başkanı ta-
rafından üstlenilmektedir.
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Jean Monnet Mükemmellik Merkezi aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:
• AB çalışmaları ile ilgili beşeri ve belgeye dayalı kaynakların organizasyonu ve 

koordinasyonu;
• Belirli AB konularında araştırma faaliyetleri yürütmek;
• Mevcut kursları ve müfredatı tamamlamak için AB konularında içerik ve araç-

lar geliştirmek;
• AB konusundaki tartışmaları ve deneyim paylaşımını teşvik etmek;
• Araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını düzenli olarak yayımlamak.

Projelerin süresi 3 yıldır. Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en 
yüksek destek 100 bin avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe 
oranı yüzde 80’dir.

Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri, merkezi faaliyetler olduğu için başvurular 
doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansına yapılmak-
tadır.

Kurum ve Derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği 
Jean Monnet, AB ile ilgili alanlarda yüksek lisans seviyesinde öğrencilere ve/veya diğer 
paydaşlara yönelik eğitim öğretim faaliyetleri geliştiren kurumları ve Avrupa bütünleş-
mesi sürecinin araştırılmasına katkı gibi amaçları bulunan dernekleri desteklemektedir.

Kurumlar için desteklenen faaliyetler şu şekildedir:
• AB ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak, detaylandırmak, analiz etmek ve yay-

gınlaştırmak,
• Yerel ve bölgesel otoritelerin uygulayıcıları, memurları için AB konularında yük-

sek lisans seviyesinde kurslar ve eğitimler organize etmek.
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Dernekler için desteklenen faaliyetler ise:
• AB araştırmaları ve AB çalışmaları konularında faaliyet gösteren derneklerin ya-

sal faaliyetlerini organize edip yürütmek,
• Avrupa Birliği ile ilgili olguları aktif vatandaşlığı teşvik eden daha geniş bir halk 

kitlesine duyurmaktır.
Herhangi bir ülkede yerleşik ve AB alanında aktif olan yükseköğretim kurumları veya 
diğer kurumlar ile AB çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve 
araştırmacı derneği bu alandaki hibelere başvurabilmektedir.
Projelerin süresi 3 yıldır. Kurumlar için bir tavan değer belirlenmemiş olup, dernek-
lere sağlanacak en yüksek destek 50 bin avrodur. Projeye sağlanacak en yüksek hibe 
oranı ise yüzde 80’dir.
Kurum ve derneklere yönelik Jean Monnet Desteği, merkezi faaliyetler olduğundan 
başvurular doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı-
na yapılmaktadır.

Jean Monnet Ağları
Jean Monnet Ağları, AB çalışmaları alanında uluslararası paydaşlardan oluşan konsor-
siyumların oluşturulması ve geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bunlar, bilgi toplamaya, 
deneyim paylaşımına, bilgi üretimine ve dünya çapında Avrupa bütünleşmesi sürecini 
desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Bu eylem özellikle genç araştırmacıların AB ile 
ilgili temalarda katılımını teşvik etmek gibi belirli faaliyetleri destekleyen mevcut ağ-
ların güçlendirilmesine de katkıda bulunabilir.

Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanmalı ve ulusal seviyede başarılı şekilde gerçekleş-
tirilmesi mümkün olmayan ve 5 farklı ülkeden minimum 5 ortak kurumun katılımını 
sağlayan faaliyetler üzerinde odaklanmalıdır. Amaçları ulusal bir boyuttan ziyade çok 
uluslu boyuta sahip projeler gerçekleştirmektir.
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Jean Monnet Ağları aşağıdaki faaliyetleri desteklemektedir:
• AB konusunda yüksek seviyeli araştırma ve eğitim öğretimde uygulanan meto-

dolojilere ilişkin bilgi ve sonuçları toplamak ve tanıtımını yapmak;
• Avrupa ve dünya çapında farklı yükseköğretim kurumları ve diğer ilgili ku-

rumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek;
• Karşılıklı iyi uygulamaları geliştirmek amacıyla bilgi ve uzmanlık paylaşımı 

yapmak;
• Yüksek öneme sahip AB konuları hakkında kamusal aktörler ile Komisyon bi-

rimleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve yüksek seviyeli bir bilgi değişim 
platformu oluşturmak.

Jean Monnet Ağlarına, Avrupa bütünleşmesi alanında etkin olan, bir ülkede yerleşik 
bir yükseköğretim kurumu veya bir kuruluş başvuruda bulunabilir.
Projelerin süresi 3 yıldır. Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en 
yüksek destek 300 bin avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe 
oranı yüzde 80’dir.

Jean Monnet Projeleri
Jean Monnet Projeleri, yenilik ve çapraz verimliliği desteklemeyi ve AB’nin içeriğini 
yaymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda desteklenen faaliyetlere örnek olarak aşağıda-
kiler verilebilir:

• Belirli AB konularında yeni tasarlanmış metodojileri, içeriği ve araçları geliştir-
mek ve test etmek;

• Özellikle normalde AB konularıyla ilgilenmeyen öğrenciler için tasarlanmış 
akademik içerik ve araçlar geliştirmek;

• Belirli alanlar ile ilgili sanal sınıflar oluşturmak ve test etmek;
• AB’de aktif vatandaşlığı teşvik eden kendi öz araçlarının tasarımı, üretimi ve 

uygulamasını yapmak.
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Jean Monnet Projeleri, AB alanında aktif olan herhangi bir ülkede yerleşik yükseköğ-
retim kurum veya kuruluşlarının başvurusuna açıktır.

Projelerin süresi 12 ile 24 ay arasında değişebilmekte olup, sunulacak en yüksek destek 
60 bin avrodur. Bu tutar, sunulacak bir projenin toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 
75’ini temsil etmektedir.

Jean Monnet Projeleri merkezi faaliyetler olduğu için başvurular doğrudan Brüksel’de 
bulunan Eğitim, İşitsel, Görsel ve Kültür Yürütme Ajansına yapılmaktadır.

Özel Eylem 2: Spor Destekleri
Spor destekleri ile Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağ-
lanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki spor faaliyetlerinin desteklenmesi 
öngörülmüştür:

• Spor ile ilgili alanlardaki işbirliği ortaklıkları,
• Kâr amacı gütmeyen spor etkinlikleri,
• Küçük işbirliği ortaklıkları.

Kimler başvurabilir?
Spor ile ilgili alanlardaki işbirliği ortaklıklarına; program ülkesi tüm kamu kurum 
veya kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen tüm kurum veya kuruluşlar başvurabilmek-
tedir. Bunlar arasında ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu kamu ku-
rumları; ulusal olimpiyat komitesi veya ulusal olimpiyat konfederasyonu; uluslararası, 
ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları; ulusal spor 
ligi, spor kulüpleri, sporcuları temsil eden birlik ve organizasyonlar; eğitim, öğretim 
veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar bulunmaktadır. En az 5 farklı prog-
ram ülkesinden 5 farklı kuruluşun projede yer alması gerekmekte olup proje süresi 
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12-36 ay arasında değişebilmektedir.

Kâr amacı gütmeyen spor etkinliklerine ise yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde spor-
dan sorumlu kamu kurumları; uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spor 
alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar başvurabilmektedir. Kâr amacı gütme-
yen spor etkinlerine en az 12 farklı program ülkesinden sporla ilgili tüm kamu kurum 
veya kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen tüm kurum veya kuruluşlar başvurabilmek-
tedir.

Küçük işbirliği ortaklıkları; spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili yerel, ulusal düzeydeki 
kamu kurumları, spor kuruluşları, sporla ilgili kurumlar ve eğitim kurumlarını da içe-
risine alan farklı kurum ve kuruluşlar arasında yenilikçi uygulamaların kurulmasını, 
uygulanmasını ve transfer edilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır.

İşbirliği ortaklıkları ve spor etkinlikleri projeleri için sağlanacak en yüksek destek 500 
bin avro olarak belirlenmiş olup, sunulacak projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı 
bu miktarın yüzde 80’i olacaktır.

Nereye başvurulmalıdır?
Spor destekleri, merkezi faaliyetler olduğu için, başvurular doğrudan Brüksel’de bulu-
nan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına sunulmaktadır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Erasmus+ Program Rehberi’nden ulaşılabilir.
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Erasmus+ projeleri için başvuru süreci nasıl işliyor?
Erasmus+ Programı kapsamındaki projeler için teklif çağrıları aşağıdaki kaynaklardan 
takip edilebilir:

  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

  www.ua.gov.tr 

Erasmus+ Programı kapsamında proje sunmak için başvuru sahiplerinin aşağıdaki 
dört adımı izlemeleri gerekmektedir: 

Katılımcı Portalına Kayıt 
Erasmus+ Programı’na katılmayı planlayan bütün kurum veya kuruluşların Avrupa 
Komisyonu Katılımcı Portalı Kayıt Sistemine (Unique Registration Facility: URF) kayıt 
olmaları, başlıca yasal ve mali bilgilerini girmeleri gerekmektedir. 
Bu kapsamda, başvuru sahibini temsil eden kişinin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

• URF’ye güvenli erişim için bir kullanıcı adı ve şifre edinilmesi ve Avrupa Ko-
misyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) kayıt olunması gereklidir.

  www.webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
 
• Katılımcı Portalına erişim sağlanması ve kurum veya kuruluşun ya da gençlik 

grubunun kaydedilmesi. Ayrıntılı süreç ve gerekli bilgiye şu adresten ulaşılabilir: 

  www.ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/por
tal_content/help/URF_USER_MANUAL.pdf. 
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Hukuki Statü ve Finansal Kapasitenin Kanıtlanması
Kayıt esnasında, kuruluşların Katılımcı Portalında yer alan aşağıdaki belgeleri de yük-
lemeleri istenmektedir: 

• Tüzel Kişilik Formu aşağıdaki adreste mevcuttur.

  www.ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_
_entites_en.cfm

• Finansal Tanımlama Formu aşağıdaki adreste mevcuttur.

  www.ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/
financial_id_en.cfm 

Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
Katılımcı Portalına kaydın tamamlanmasının ardından dokuz haneli bir PIC numara-
sı edinilmesi gerekmektedir. PIC, ileride başvuru sahibi/yararlanıcı ile yapılacak başka 
yazışmalarda Ulusal Ajans veya Yürütme Ajansı için referans olarak hizmet etmekte-
dir.

• Program ölçütlerine uygunluğun kontrolü.

Başvuru sahiplerinin başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamaları beklenmek-
tedir:

Uygunluk Ölçütleri
Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağla-
mak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Proje söz konusu ölçütleri karşılamıyorsa, 
değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.
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Eleme Ölçütleri
Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Tüzü-
ğü’nün 106’ncı ve 107’nci maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan et-
mekle yükümlüdür. Başvuru sahiplerinin bu şartlardan herhangi birinin kapsamına 
girmeleri halinde Erasmus+ Programı’ndan elenmektedir. Söz konusu şartlar, prog-
ram rehberinde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. 

Seçilme Ölçütleri
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasi-
teye sahip olup olmadığının ulusal ajans ya da yürütme ajansı tarafından değerlendi-
rilmesine imkân sağlamaktadır.

Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine 
imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. 
Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için finansal kapasite kontrolü yapılma-
maktadır.

İdari kapasite, başvuru sahibinin söz konusu projenin yürütülmesi için gerekli mesleki 
veya kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmekte-
dir. Başvuru sahibinin projeyi uygulamak için gerekli idari kapasiteye sahip olduğunu 
onaylayan bir doğruluk beyanı sunması gerekmektedir, bunun yanında projenin yü-
rütülmesinde kilit konumdaki kişilerin öz geçmişlerinin ibraz edilmesi de istenebil-
mektedir.
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Hibe Ölçütleri
Hibe ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde ulusal ajansa veya yürütme ajansına 
hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren gösterge-
lerdir. Her eylem için geçerli hibe ölçütleri, Erasmus+ Program Rehberi’nde ayrıntılı 
şekilde verilmektedir. 

• Mali Şartların Kontrolü
• Başvuru Formunun Doldurulması ve Sunulması

Erasmus+ Programı kapsamında bir AB hibesi talep etmek için başvuru sahiplerinin 
her eyleme özel olan Avrupa Komisyonunun, ulusal ajansların veya yürütme ajansının 
internet sitelerinde bulunan formları kullanmaları gerekmektedir.

Projelerin konsorsiyumlar adına sunulması durumunda ise koordinatör kurum/ku-
ruluş veya grup, projenin tamamı için tüm katılımcı kurum/kuruluşlar adına tek bir 
başvuru sunar. Başvuru, ilgili ulusal ajansa veya yürütme ajansına sunulmalıdır. Her 
eylem için hangi kuruma başvurulması gerektiği, Erasmus+ Program Rehberi’nde yer 
almaktadır.  





İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK  
PROGRAMI (EASI)
EASI Programı’nın amaçları neler?
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 2007-2013 yılları arasında birbirlerinden ayrı 
yönetilen üç AB programının bir araya gelmesiyle, katılımcı ülkelerde sosyal politika 
ve işgücü hareketliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonu 
tarafından doğrudan yönetilen program, yaklaşık 920 milyon avro toplam bütçeye 
sahiptir. 2014-2020 yılları arasında nitelikli ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması, 
sosyal dışlanmayla mücadele, yeterli sosyal korumanın temini, yoksullukla mücadele 
ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularına destek vermeyi hedeflemektedir.

• Sosyal girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması;
• AB mevzuatının güncellenmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanma-

sı;
• AB’ye aidiyet duygusu artırılmasıyla istihdam, sosyal işler ve içerme alanların-

daki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;
• Gerekli sosyal koruma sistemleri ve işgücü piyasası politikalarının geliştirilme-

sinin desteklenmesi;
• Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;
• Mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için 

erişilebilirliğinin artırılması.

Hedef: Katılımcı ülkelerde 
sosyal politika ve 

istihdam hareketliliğini 
desteklemek.

Bütçe: 920 milyon avro

EASI
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Programın altında proje hazırlanacak alanlar hangileridir?
Proje başvuruları doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta olan EASI 
Programı’nın temelini teşkil eden sosyal yenilik kavramının (social innovati-
on), genel olarak istihdam politikalarının ve sosyal politikalar alanında sos-
yal yeniliğe ilişkin projelere yıllık 10-14 milyon avro arasında finansman sağla-
ması dikkat çekmektedir. Programın PROGRESS ile MF/SE ayaklarına katılan  
Türkiye, EURES ayağına aday ülkelerin katılımına açık olmaması sebebiyle katılama-
mıştır. 

• PROGRESS (Programme for Employment and Social Solidarity - İstihdam ve 
Sosyal Dayanışma Bileşeni) istihdam, sosyal içerme, sosyal koruma, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve önlenmesi alanlarında 
AB politikalarının geliştirilmesini ve eşgüdümünü destekliyor.

• Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik (MF/SE) küçük işletmelerin kurulması 
veya geliştirilmesi için Mikro-kredi sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve sosyal girişimlere destek verilmesi yoluyla mikro kredilere erişilebilirliğin 
artırılmasını hedefliyor.

• EURES (European Employment Services - Avrupa İstihdam Hizmetleri)  
işçiler arasında hareketliliği teşvik eden işbirliği ağıdır. Türkiye bu alt bileşene 
katılmamaktadır.

EASI’NİN ALT BİLEŞENLERİ

PROGRESS: İstihdam ve Sosyal Dayanışma Bileşeni
PROGRESS, istihdam ve sosyal politikalar konusunda yasal reformların geliştirilmesi 
amacıyla Komisyon tarafından doğrudan yürütülen bir fondur. AB’nin 2020 Strateji-
si çerçevesinde ortaya koyduğu hedefleri desteklemek için oluşturulan PROGRESS, 
sürdürülebilir ve kaliteli istihdamın teşvik edilmesi, sosyal korumanın güvence altına 
alınması ile sosyal dışlanmışlık, yoksullukla mücadele ve çalışma koşullarının iyileşti-
rilmesi gibi alanlarda AB politikalarını desteklemektedir. 
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EASI Programı’nın toplam bütçesinin yüzde 61’lik kısmı PROGRESS için ayrılmış 
olup, 2014-2020 yılları arasında bu rakam yaklaşık 564 milyon avrodur. 

Programın altında proje hazırlanacak alanlar hangileridir?
Özellikle gençler arasında işsizlik ile mücadele başta olmak üzere istihdam alanına 
yüzde 20’si ayrılan PROGRESS’in yüzde 50’si, sosyal koruma, sosyal içerme, yoksullu-
ğun azaltılması ve önlenmesi, yüzde 10’u çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kalan 
yüzde 20’si ise ortak konulara ayrılmıştır.

MF/SE: Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Bileşeni
Avrupa Komisyonunun sosyal girişimciliği artırmak için finansman sağladığı ilk bile-
şen olan MF/SE 2 tematik alandan oluşuyor: “Mikrofinans” ve “sosyal girişimcilik”. Bu
bileşenin 3 temel hedefi var. Bunlar; kendi işletmelerini ya da mikrogirişimlerini kur-
mak ya da geliştirmek isteyen işgücü piyasasından dışlanma riskiyle karşı karşıya olan
kesimler ile kuruluş ve gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri istihdam 
eden mikrogirişimler için mikrofinans imkânlarına erişimin kolaylaştırılması; aracı 
finansal kurumların kapasitelerinin arttırılması; sosyal yatırım piyasasının gelişiminin
desteklenmesidir.

MF/SE, yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip, kolektif yatırım giri-
şimi olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye ben-
zeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması
desteklemektedir.

Proje hazırlanacak alanlar hangileridir?
2014-2020 yılları arasında uygulanacak Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Bileşeni 
(Microfinance and Social Entrepreneurship MF/SE), bütçesinin yüzde 90’lık kısmını 
iki eşit parça halinde mikrofinans ve sosyal girişimcilik alanındaki projelere ve kalan 
yüzde 10’luk kısmını ise ortak konuları desteklemeye ayırmıştır.
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Mikrofinans/sosyal girişimcilik programı için ayrılan bütçe 193 milyon avrodur. 

Programa kimler başvurabilir? 
MF/SE Programı’na aracı finansal kurumlar ile kişi ve mikro girişimler için mikro 
kredi ve sosyal girişimler için finansman sağlayan ulusal, bölgesel ve yerelde kurulu 
kamu ve özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir. 

Programın bütçesi ne kadar?
Programın toplam bütçesi 920 milyon avrodur. 

Programa hangi ülkeler katılabilir?
• AB Üye Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, GKRY, Hollanda, İngilte-
re, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik

İş Hareketliliğinin Teşviki (EURES)

İstihdam ve Sosyal Politikanın Modernizasyonu (PROGRESS)

Programın Bütçesi (%)
919.469.000 Avro 2014-2020 

61%

21%

18%
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Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
• Avrupa Ekonomik Alanı (Euroepan Economic Area – EEA) Anlaşması uyarınca 

EEA ülkeleri ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üye ülkeleri;
• AB Programlarına katılım konusunda kendileri ile yapılan çerçeve anlaşmala-

rın genel ilkeleri, genel kurallar ve koşullara uygun olarak AB aday ülkeleri ve 
potansiyel aday ülkeler. 

Programa başvuru yapabilecekler şu şekildedir:
• Sivil toplum kuruluşları;
• Yükseköğretim kurumları ve araştırma enstitüleri;
• Ulusal istatistik ofisleri;
• Medya kurumları;
• Sosyal ortaklar;
• Ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer;
• İstihdam hizmetleri;
• Birlik hukuku kapsamında sağlanan uzman organlar;
• Değerlendirme ve etki değerlendirme uzmanları.

Programın temas noktaları nedir?
EASI Programı Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Mü-
dürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programın teklif çağrıları, başarılı proje örnekle-
ri de yine Komisyonun sayfasında yer almaktadır.

  www.ec.europa.eu/social/easi

2014-2020 süresince programın ülkemiz içinde koordinasyonundan (tanıtım faaliyet-
leri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların Türkçe ola-
rak duyurulmasından) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumludur. 

   www.ikg.gov.tr/ tr-tr/easi.aspx 
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EASI Programı’na nasıl başvuru yapılır? 
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 Komisyonuna yapılmakta olup, 
açık çağrılar Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdür-
lüğünün web sitesinden yayımlanmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve proje 
teklif çağrılarına aşağıdaki adresten erişilebilmektedir.

  www.ec.europa.eu/social/easi 

EASI Programı’na ortak nasıl bulunur?
İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Programı kapsamındaki projeler için AB’den pro-
je ortağı aranabilecek portal, Avrupa Komisyonu web sayfasında CORDIS (Topluluk 
Araştırma ve Geliştirme Bilgi Servisi) başlığı altında bulunmaktadır:  

  www.cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

İlgili sayfada arama boşluğuna, EASI teklif çağrılarının anahtar kelimeleri yazıldığın-
da, İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı çağrıları için ortak arayan kurum ve kuru-
luşların listesine ve proje önerilerine ulaşılabilinir. Ayrıca bu portal aracılığıyla proje 
partneri aradığına ilişkin ilan verip proje hakkında bilgi paylaşılabilinir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Öncelikle teklif çağrılarına ait başvuru rehberleri dikkatle okunmalıdır. Her teklif 
çağrısına özel koşullar istenebilmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz 
doldurulmalıdır. Son başvuru tarihine ve saatine kesinlikle uyulmalıdır. Posta ile ile-
tilen başvurular ıslak imzalı sunulmalı, zarfın üzerinde gönderme tarihi ve saatinin 
okunabilir olması önemlidir. 
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Sunulan proje teklifleri özellikle AB’nin ilgili politika alanındaki hedefler ve öncelik-
leri ile uyumlu olmalıdır. Mali konulara ilişkin olarak harcamalarda AB kurallarına ve 
ihale koşullarına uyulması diğer önemli hususlardan biridir. Başvuruların bir kısmın-
da farklı ülkelerden veya aynı ülkeden ortakların olması şartı aranmaktadır. Başvuru 
ve projeye ilişkin tüm yazışmalar doğrudan Avrupa Komisyonu ile İngilizce olarak 
yapılmaktadır. Başvuru formunda yer alacak bilgileri şöyle özetlemek mümkündür; 

• Başvuru sahibi: Kurum bilgileri, yasal temsilci, proje yöneticisi, ortaklar;
• Operasyonel ve finansal kapasite: Önceki ve mevcut proje tecrübeleri;
• Proje önerisi: Amaç, çalışma planı ve takvimi, görevler, beklenen sonuçlar, pro-

jenin katma değeri, destekleyici belgeler;
• Bütçe: Personel harcamaları, seyahat/konaklama masrafları, hizmet alımları, 

idari harcamalar.
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Avrupa Komisyonu
 www.ec.europa.eu/index_en.htm

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
 www.ab.gov.tr

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 www.ua.gov.tr

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 www.csgb.gov.tr

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı
 www.kosgeb.gov.tr

TÜBİTAK Horizon 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi
 www.h2020.org.tr/tr

 Ufuk 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 Cosme: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

 Erasmus +: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 EASI : https://ec.europa.eu/social/easi

 


