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TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

Başvuru Sahibi Program tarafından finanse edilecek diğer kurum / kuruluşlarla ortaklaşa 
bir başvuru yapan herhangi bir tüzel kişi.  

Ana Ortaklar ve Proje Ortakları (Elektronik izleme sisteminde (eMS) böyle 
adlandırılmıştır), aşağıda tanımlandığı üzere, Hibe sözleşmesinin  

imzalanmasından önceki tüm aşamalarda Başvuru Sahibi olarak anılırlar.  
Yararlanıcı Diğer kuruluşlarla ortaklaşa olan bir proje için hibe verilen bir tüzel kişiyi 

ifade eder (hibe sözleşmesi imzalandığında tüm taraflar yararlanıcı olur). 
SÖİ Ortak 
Ülkeleri  

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) 2014-2020Programı 
bağlamında, SÖİ Ortak Ülkeleri; Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve 

Ukrayna’yı ifade eder. 
Uygun harcama Hibe sözleşmesinde tanımlanan ortak finansman oranında Avrupa 

Komşuluk Aracından finanse edilecek gerekliliklere uygun olarak, 
Program aracılığıyla finanse edilen proje ile ilgili bir Yararlanıcı 

tarafından yapılan harcamaları ifade eder. 
Uygun 

alan/bölge 
2014-2020 ENI Karadeniz Havzası SÖİ Programı kapsamında uygun 

alanlar/ülkeler  Rehberin 1.7. bölümünde belirtilmiştir. 
Elektronik 

İzleme Sistemi 
(eMS) 

Projelerin sunulması, onaylanması, idare ve yönetimi için geliştirilmiş 
çevrimiçi sistemi ifade eder. 

Ana Ortak Proje ortaklarının tümü adına, belirli bir projenin geliştirilmesi ve 
sunulmasını koordine etmek üzere, projenin geliştirilmesine katılan proje 

ortakları tarafından atanan herhangi bir başvuru sahibini ifade eder.  
Ana Yararlanıcı 

 
Yönetim Makamı ile sözleşme imzalamak, söz konusu projenin uygulama 
sürecini koordine etmek ve Yönetim Makamına karşı tam hukuki ve mali 
sorumluluğu üstlenmek üzere, projede yer alan yararlanıcılar tarafından 

belirlenen yararlanıcıyı ifade eder. 
Ortak Teknik 
Sekretarya 

(JTS) 

Program yönetim organlarına görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı 
olmaktan sorumlu yapıyı ifade eder. Romanya Güneydoğu Bölgesel 

Kalkınma Ajansı (SERDA), ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı 2014-2020’nin Ortak Teknik Sekretaryasına ev sahipliği 

yapmaktadır. Ortak Teknik Sekretaryanın ofisi Köstence, Romanya'da 
bulunmaktadır. 

Ortak İzleme 
Komitesi (JMC) 

Program uygulamalarını denetlemek ve izlemekten ve proje 
başvurularının onayından sorumlu olan yapıyı ifade eder. 

Yönetim 
Makamı  

Katılımcı ülkeler tarafından atanan Programı yönetmekten sorumlu 
mercii ifade eder. ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

2014-2020’nin Yönetim Makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu 
Yönetimi Bakanlığıdır. 

Ulusal Otorite  
 

Programın uygulanmasında kendi topraklarında Yönetim Makamını 
desteklemek için nihai sorumluluğu taşıyan Yönetim Makamının her 

katılımcı ülkedeki ulusal muadilini ifade eder. 
Ulusal Mevzuat  Yararlanıcının kurulduğu (tescil olduğu ve yerleşim yerinin bulunduğu) 

ülkedeki mevzuatı ifade eder. 
Proje Başvuruda ve eklerinde ifade edilmiş olan, kesin bir şekilde belirlenmiş 

amaçlar, çıktılar ve sonuçlar içeren bir dizi faaliyet, hizmet veya çalışma 
içeren bir operasyonu ifade eder. 

Proje Ortağı Diğer proje ortakları ve Ana Ortak ile bir projenin geliştirilmesine katılan 
herhangi bir ortağı ifade eder. 

Katılımcı 
Ülkeler 

Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, 
Türkiye, Ukrayna 
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Ortak Ülkeler Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna 

Ortaklar Bir projenin geliştirilmesine katılan tüm Proje Ortakları ve Ana Ortağı 
ifade eder. 

Seçim Komitesi  Teklif çağrıları sırasında alınan proje başvurularının değerlendirilmesi ve 
seçilmesini denetleyen ve ihale verme kararları için Ortak İzleme 

Komitesine tavsiyelerde bulunan ve Ortak İzleme Komitesi tarafından 
atanan yapıyı ifade eder. 

 
KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ 

  

SÖİ Sınır Ötesi İşbirliği 

BSB 
COİ 

Karadeniz Havzası 

Ortak Çıktı Göstergeleri 

.doc Microsoft Office Word Formatı 

AK Avrupa Komisyonu 

Ör. Exempli gratia (örneğin) 

eMS 
ENI 

Elektronik İzleme Sistemi  
Avrupa Komşuluk Aracı 

AB Avrupa Birliği 

JMC Ortak İzleme Komitesi 

JOP Program Belgesi 

.jpg 
OTS 
LP 
LB 
MA 
NA 

Resim Dosyası Formatı 

Ortak Teknik Sekeretarya 
Ana Ortak 

Ana Yararlanıcı 
Yönetim Makamı 

Ulusal Otoriteler 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

İBBS  
İBBS 2 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 
İstatistiki amaçlar için oluşturulan ayrımın ikinci seviyesi bölgesel 

politikaların uygulanmasında kullanılır. 

OJ Avrupa Birliği Resmî Gazetesi 

.pdf 
Taşınabilir Belge Formatı (Adobe Acrobat veya PDF Creator 

yazılımı) 
PSOI 
PP 

Program Özel Çıktı göstergesi 

Proje Ortağı 
RI 
SC 

Sonuç Göstergesi 
Seçim Komitesi 

TA Teknik Yardım 

KDV Katma Değer Vergisi 

.xls Microsoft Office Excel Formatı 
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ÖNEMLİ! 
 

Başvuru sahipleri, başvurularını elektronik ortamda programın elektronik izleme sistemi 
(eMS) aracılığıyla tamamlamalı ve sunmalıdır. 

 
 
 

eMS; projelerin sunulması, onaylanması, idare ve yönetimini destekleyen bir iletişim portalına 
sahip, çevrimiçi bir sistemdir. 
Sistem; gönderilen ve onaylanan projeler hakkındaki tüm bilgilerin toplanması, bunların 
uygulanması ve başarıları, programdaki değişiklikleri ve programın kapatılmasını 
desteklemektedir. Ayrıca, projelerin ilerlemesi ile ilgili toplu veriler sisteme kaydedilir. EMS, 
program yönetimlerini günlük işlerinde desteklemek için üretilmiştir. 
 
Ayrıca, lütfen program yönetim yapılarının başvuru formunu veya diğer belgeleri herhangi bir 
zamanda kâğıt formatında talep etme hakkını saklı tuttuğunu göz önünde bulundurunuz.  
 
eMS ile ilgili daha fazla bilgi için bu rehberin 3. Bölümünde yer almaktadır. 
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1. GENEL BİLGİLER 
 

1.1 GIRIŞ 
 

 

Bu Rehber, “ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020" (bundan sonra 
Program olarak anılacaktır), (AK) 232/2014 sayılı ENI Tüzüğünün ve (AK) 897/2014 sayılı ENI SÖİ 
Uygulama Tüzüğü hükümlerine uygun olarak, bu Çağrıda finanse edilecek Projelerin sunulması, 
seçilmesi ve uygulanmasına ilişkin kuralları ortaya koymaktadır. 
 
Rehber, Programın potansiyel yararlanıcılarına yöneliktir ve başvuru sahiplerinin uygunluğu, 
faaliyetleri ve harcamaları, başvuru şekli, değerlendirme ve seçim süreci ile seçilen projelerin 
sözleşmesine ilişkin yararlı bilgiler sağlar. 
 

Bu Rehberin ve Programın daha iyi anlaşılabilmesi için http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-

2014-2020/eu-regulations/ adresinde mevcut olan Program Belgesi ile ilgili ulusal mevzuat ve AB 

Mevzuatını (bkz. bölüm 1.3 ve 2.2) okumalarını önemle tavsiye edilmektedir. ( Bk. 1.3 bölüm ve 

2.11. bölüm) 

 

Başvurunun hazırlanması ve sunulması hakkında açıklama temini için potansiyel adaylar sorularını 

Ortak Teknik Sekretaryaya 31 Ocak 2019 tarihine kadar e-posta (office@bsb.adrse.ro) yoluyla 

iletebilirler. 

 

Ayrıca, bu Rehberin herhangi bir güncellemesi, gönderilen sorulara cevaplar veya ilginizi 

çekebilecek genel bilgiler için Programın internet sitesini ( www.blacksea-cbc.net ) sık sık ziyaret 

etmeniz önemle önerilir. 

 

Metin Kutuları İle ilgili Açıklama: Takip eden sayfalarda bir dizi vurgulanmış metin göreceksiniz. 

Bunlar önemli konular, yapılmaması gereken hatalar ve uygulamaya ilişkin tavsiyelere dikkat 

çekmektedir.  

 

1.2 ARKA PLAN 
 

 

AB'nin dış sınırları üzerindeki sınır ötesi işbirliği, Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) için kilit bir 

önceliğe sahiptir ve ENI’nin genel hedefi olan, AB üyesi devletler ve komşuları arasında ortak bir 

refah ve iyi komşuluk alanına doğru ilerlemeye katkıda bulunur.  

 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020, Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) 2014-

2020 - ENI Sınır Ötesi İşbirliğine AB desteği için programlama belgesi (2014-2020) çerçevesinde 

kurulan dört deniz havza programından biridir.Program, 2007-2013 Karadeniz Havzasında Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sağlanmış önceki iş birliğine dayanır ve geçmiş tecrübelerden 

alınan derslerin yanı sıra incelemelerden ve değerlendirmelerden elde edilen ve ENI SÖİ 

Programlama Belgesinde belirtilen çıkarımları de hesaba katar. 

 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/eu-regulations/
http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/eu-regulations/
http://www.blacksea-cbc.net/
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1.3  YASAL ÇERÇEVE 
 

Geçerli olan temel AB mevzuatı: 

 ENI Sınır Ötesi İşbirliğine AB desteği için Avrupa Komisyonu Programlama Belgesi (2014-2020); 

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Avrupa Komşuluk Aracını kuran (AB) 232/2014 sayılı Tüzük 

kapsamında finanse edilen sınır ötesi iş birliği programlarının uygulanmasına ilişkin özel 

hükümleri belirleyen 18 Ağustos 2014 tarihli ve (AB) 897/2014 sayılı Komisyon Uygulama 

Tüzüğü; 

 Dış eylemin finansmanında Birlik araçlarının uygulanmasına ilişkin ortak kurallar ve usulleri 

belirleyen 11 Mart 2014 tarihli ve (AB) 236/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü; 

 Avrupa Komşuluk Aracını kuran Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 11 Mart 2014 tarihli ve 

232/2014 Sayılı Tüzüğü; 

 Avrupa Birliğinin genel bütçesi için uygulanacak mali kurallar hakkındaki (AB, Euratom) 

1046/2018 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulanması kurallarına ilişkin 18 

Haziran 2018 tarihli ve (AB) 1268/2012 sayılı Tüzük. 

 Birliğin  değişiklik yapan (AB) No 1296/2013, (AB) No 1301/2013, (AB) No 1303/2013, (AB) 

No 1304/2013, (AB) No 1309/2013, (AB) No 1316/2013, (AB) No 223/2014, (AB) No 283/2014, 

sayılı Tüzükleri ve 541/2014 numaralı Kararı  ile EU 966/2012 sayılı Tüzüğünü yürürlükten 

kaldıran ve (AB,) 966/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü; 

 Avrıpa Topluluklarının mali çıkarlarının korunmasına ilişkin 2988/1995 saylı Tüzük 

 

NOT! 

Lütfen yasal hükümlerin hem proje geliştirme hem de proje uygulama aşamalarında tüm 

Başvuru Sahipleri / Yararlanıcılar tarafından gözetilmesi gerektiğini unutmayın. 

 

1.4  PROGRAM YAPILARI 
 

Yönetim Makamı (MA)-Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı, Programın düzgün 

mali yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmesinden, uygulanmasından ve Ortak İzleme 

Komitesinin kararlarının geçerli yasalar ve gerekliliklere uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. 

 

Ulusal Otorite (NA)- Programın uygulanmasında kendi topraklarında Yönetim Makamını 

desteklemek için nihai sorumluluğu taşıyan, her katılımcı ülke tarafından atanan kuruluştur. Ulusal 

Otoritelerin listesi Program Belgesinin Bölüm 6 - Program yapıları ve ulusal organlar kısmında yer 

almaktadır.  

 

Denetim Makamı (DM)-Romanya Sayıştayı bünyesindedir. Denetim Makamının başlıca sorumluluğu, 

denetimlerin program yönetim ve kontrol sistemlerinde, uygun bir proje örneğinde ve programın 

yıllık hesaplarında yapılmasını sağlamaktır.  

Programın Denetim Makamı, programa katılan her ülkeden gelen birer temsilciden oluşan 

Denetçiler Grubu tarafından desteklenecektir. 

 

Ortak İzleme Komitesi (JMC)- programın ortak karar alma yapısıdır. Ortak İzleme Komitesi 

programda belirlenmiş olan tarafsız bir şekilde doğrulanabilen göstergeler ve ilgili hedef değerleri 
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kullanarak programın uygulanması ve öncelikleri konusundaki ilerlemesini takip edecek ve program 

performansını etkileyen tüm hususları inceleyecektir. 

 

Ortak Teknik Sekretarya (JTS)-Romanya Güneydoğu Bölgesel Kalkınma Ajansı (SERDA) 

bünyesinde, Romanya’nın Güneydoğu bölgesindeki Köstence şehrinde bulunmaktadır.  

Ortak Teknik Sekretarya; Programın, Yönetim Makamı ile Romanya Güneydoğu Bölgesel Kalkınma 

Ajansı arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma’nın hükümleri ve ulusal ve AB mevzuatının 

hükümlerine uygun olarak günlük uygulanmasından sorumludur. Ortak Teknik Sekretarya, 

Programın uygulanması için Yönetim Makamı tarafından devredilen görevlerin yerine 

getirilmesinden, projelerin üretilmesinden, değerlendirilmesinden ve seçilmesinden; projelerin 

teknik, ekonomik ve mali izlemesinden; bilgilendirilme ve tanıtımdan sorumludur. 

 

Kontrol İrtibat Noktaları (CCP’ler) - Her katılımcı ülke, proje harcama doğrulaması görevinde 

Yönetim Makamına yardımcı olması için bir CCP atamıştır. CCP’lerin listesi Program Belgesinin 

Bölüm 6 - Program yapıları ve ulusal organları kısmında yer almaktadır.  

 

1.5  PROGRAMIN AMAÇLARI, ÖNCELIKLERI VE BEKLENEN SONUÇLARI 

Genel Hedef Özel Hedef Öncelikler Beklenen Sonuçlar  

Karadeniz 

Havzasında 

yer alan 

bölgelerdeki 

nüfusun 

refahının, 

sürdürülebilir 

büyüme ve 

ortak çevre 

koruması 

vasıtasıyla 

artırılması 

1.Karadeniz 

Havzasında iş ve 

girişimciliğin 

desteklenmesi 

1.1 Turizm ve 

kültür 

sektörlerinde iş 

ve girişimciliği 

ortaklaşa teşvik 

etmek 

1.1. Karadeniz Havzasında turizm ve kültür 

sektörlerinde daha iyi sınır ötesi iş 

olanakları 

1.2 Tarım ve 

bağlantılı 

sektörlerde 

sınır ötesi 

ticaret 

fırsatlarını ve 

modernizasyonu 

artırmak   

 

1.2. Karadeniz Havzasındaki tarım ve 

bağlantılı sektörlerde ticaret ve 

modernizasyon için sınır ötesi bağlantıların 

artması 
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1.6  PROGRAM GÖSTERGELERI 
 

Tüm projelerin, programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak bir dizi sonuç elde etmesi 

beklenmektedir. Sonuçlar ve ilgili değişiklikler, programın her bir özel hedefiyle bağlantılı sonuç 

göstergeleri aracılığıyla ölçülür. 

 

Her proje, program çıktı göstergelerinin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Uygun proje çıktı 

göstergelerinin seçilmesi ve projenin Program çıktılarına ve sonuçlarına katkısına dair gerekçe 

gösterilmesi, proje değerlendirmesi ve Ortak İzleme Komitesi tarafından Program kapsamında 

finansman için onay alması için önemlidir. 

 

ENI SÖİ programlama belgesine göre, program, hesap verebilirliği artırmak ve araç düzeyinde 

ilerlemenin raporlanmasını kolaylaştırmak için geliştirilen 6 ENI SÖİ 'Ortak Çıktı Göstergelerini 

(COI) içermektedir. Göstergelerin başarıları yararlancılar tarafından raporlanan değerlere 

dayanılarak sürekli olarak izlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karadeniz 

Havzasında 

çevresel 

korumanın 

koordinasyonunun 

ve deniz 

kirliliğinin 

ortaklaşa 

azaltılmasının 

teşviki 

2.1 Ortak 

çevresel 

izlemenin 

geliştirilmesi 

2.1. Karadeniz Havzasındaki sınır ötesi 

uyumlu çevresel izleme veri ve bilgilerinin 

erişilebilirliğinin artırılması 

 

2.2 –Nehir ve 

deniz kirliliğini 

azaltmak 

amaçlı ortak 

farkındalık 

oluşturma 

faaliyetlerinin 

teşvik edilmesi 

 

2.2. Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak 

amaçlı ortak farkındalık oluşturma 

faaliyetlerinin teşvik edilmesi 

 

ÖNEMLİ! 

Programa özel bir hedefe net bir bağlantısı olmayan ve / veya ilgili program sonucuna katkıda 

bulunmayan projeler, Program tarafından desteklenmeyecektir! 
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Program göstergeleri ve mevcut durum ile hedef değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Tür Öncelik Gösterge Mevcut 

Durum 
Hedef1 

RI 1.1  R1.1 Turizm ve kültür sektörlerinde daha iyi sınır 

ötesi iş olanaklarının durumu 

2,50 2,70 

RI  1.2 R1.2 Tarım ve bağlantılı sektörlerde ticaret ve 

modernizasyoniçin sınır ötesi bağlantıların durumu 

2,88 3,13 

RI 2.1 R2.1 Sınır ötesi uyumlu çevresel izleme veri ve 

bilgilerinin mevcudiyet seviyesi 

2,66 2,91 

RI 2.2 R2.2 Nehir ve deniz kirliliği ile ilgili çevresel 

zorluklar ve iyi atık yönetimi uygulamaları 

konusunda farkındalık seviyesi 

2,50 2,70 

PSOI 1.1 1.1.1 Turizmi teşvik etmek için ortaklaşa 

geliştirilen stratejilerin ve ürünlerin sayısı 

0 38 

PSOI 1.1 1.1.2 ENI desteği kullanılarak düzenlenen sınır ötesi 

turizm ve kültürel etkinliklerin sayısı 2 

0 100 

COI 1.1 1.1.3 Program desteğinin doğrudan bir sonucu 

olarak kültürel ve tarihi alanlardaki küçük ölçekli 

iyileştirmelerin sayısı (COI 7) 

0 5 

COI 1.2 1.2.1 Sınır ötesi tarımsal veya tarıma dayalı sanayi 

iş faaliyetlerine katılan işletmelerin sayısı (COI 3) 

0 600 

COI 1.2 1.2.2. Sınır ötesi işbirliğini destekleyerek (COI 29) 

tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri için sınır 

ötesi ticaret fırsatlarını artırmak adına ilaveten 

geliştirilen BİT tabanlı araçların sayısı  

0 4 

COI 1.2 1.2.3 Tarım veya bağlantılı sektörlerde 

modernizasyonu teşvik etmek için destek alan iş 

geliştirme kuruluşlarının (COI1) sayısı 

0 15 

COI 2.1 2.1.1 Ortak çevresel izlemeyi ve çevresel bilgilerin 

halka sunulmasını iyileştiren sınır ötesi işbirliğinin 

(COI 29) desteklenmesi için ilaveten geliştirilen BİT 

tabanlı araçların sayısı 

0 13 

COI 2.1 2.1.2 Karadeniz Havzasında, çevreye dair veri 

paylaşımı ve sınır ötesi bilgi değişim sistemlerini 

iyileştirmek için eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik (COI4) 

0 10 

                                                
1 Sonuç göstergelerinin tabloda yer alan başlangıç düzeyi ve geçici hedef değerleri (5 puan Likert ölçeğine göre) Mayıs 

Haziran 2015’te her bir katılımcı Karadeniz ülkelerindeki ilgili referans grupları arasında yapılan araştırmanın ilk 
sonuçlarına dayanır. Sonuç göstergeleri programın uygulama dönemi ve program kapanışından  (2023’e kadar) 

sonraki dönemde bir kez ölçülecektir. Ayrıntılı bilgi için Program Belgesinin 5.4. bölümüne bakınız.   

2 Göstergelerin izlenmesi sürecinde, turizm olayları ve kültürel etkinlikler ayrı ayrı sayılır. 
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konularındaki işbirliğinde program desteği kullanan 

kurum sayısı 

COI 2.2 2.2.1 Çevreci faaliyetler ve farkındalık artırma 

etkinliklerine (COI17) aktif olarak katılan kişi sayısı 

0 3 600 

PSOI 2.2 2.2.2 Nehir veya deniz kıyılarında (limanlar dahil 

olmak üzere) atık yönetim araçları veya küçük çaplı 

tesisler geliştirmek için program desteği alan 

kuruluş sayısı 

0 40 

 

NOT! 
Her projenin en az bir programı çıkış göstergesine (PSOI veya COI) katkıda bulunması 

zorunludur! 
 

1.7  PROGRAM ALANI 
 

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına sekiz ülke katılmakta olup, bunlardan 

bazılarının tüm ulusal alanları Program alanında yer alırken diğerlerin Havzaya en yakın belirli bir 

alanı Programa dahildir.   

 

1. Ermenistan (tüm bölgeler),  

2. Bulgaristan (İBBS II bölgeleri olan Severoiztochen ve Yugoiztochen),  

3. Yunanistan (İBBS II bölgeleri olan Kentriki Makedonia ve Anatoliki Makedonia – Thraki),  

4. Gürcistan (tüm bölgeler),  

5. Moldova Cumhuriyeti (tüm bölgeler3) 

6. Romanya (İBBS II bölgesi olan Güney-Doğu),  

7. Türkiye (İBBS II eşdeğer bölgeleri olan TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, 

Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, 

Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane),  

8. Ukrayna (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh'ye ve Donetsk Oblastları, Kırım 

Cumhuriyeti, Sivastopol) 4 

 

1.8. PROGRAM DILI 
 

Programın resmi dili İngilizcedir. Bu nedenle başvuru sahipleri (ana ortak ve/veya proje ortağı) ile 

MA/JTS arasındaki iletişim İngilizce dilinde yapılır. Başvuru formunda, ilerleme raporlarında ve 

resmi yazışmalar da aynı şekilde olmalıdır. Program ile ilgili yönlendirme ulusal dillerde olabilir 

ancak bu sadece Program kurallarını yorumlamaya yardımcı olarak kullanılmalıdır.  

                                                
3Moldova Cumhuriyetinin ulusal mevzuatına göre, Transdinyester bölgesinden gelen potansiyel başvuru sahipleri, ancak 
Moldova Cumhuriyetinde tüzel kişiler olarak kayıtlı iseler program kapsamında yer almaya hak kazanırlar. 
4Hibe Başvuru Sahiplerine Yönelik Kılavuzu hazırlarken, ENI SÖİ Programlama belgesinde belirtildiği üzere, Kırım 

Cumhuriyeti’nde ve Sivastopol bölgelerinde uygulanacak iş birliğine ilişkin genel AB sınırlamalarının SÖİ için geçerli 
olduğunu lütfen unutmayın. 
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2. BU TEKLİF ÇAĞRISININ KURALLARI 
 

2.1. BAŞVURULARIN SUNULMASI IÇIN ZAMAN ÇIZELGESI  
 

BAŞVURULARIN SUNULMASI İÇİN GÖSTERGE ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

JTS’den açıklama istemek için son tarih  17 Ocak 2019 

JTS tarafından açıklama yapmak için son tarih 24 Ocak 2019 

Başvuruların sunulması için son tarih 

Lütfen saat dilimi farklılıklarını dikkate alınız 

31 Ocak 2019 

14:00 Romanya saat, 

 

Değerlendirme ve seçim süreci teklif verme çağrısının son tarihinden sonra başlar. 

 

Başvuru sahiplerine bu program altında finansman rekabet süreci sonucunda sağlanacaktır. 

 

Başvuru sahipleri başvurularını teklif verme çağrı süresince daha önce belirtilen son tarihe kadar 

sunabilecektir. 

  

Bütün başvurular sadece Programın elektronik İzleme Sistemi (eMS) kullanılarak yapılacaktır. 

eMS son tarihten sonra başvuruların sunulmasına izin vermez. 

  

Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular Yönetim Makamı tarafından talimat verilmedikçe 

dikkate alınmayacaktır. 

 

Başvuru sahibi başvuru ve eklerini son tarihten önce sunmaya ilişkin tüm sorumluluğu üstüne 

alır. Bu nedenle, son tarihten önce son anda ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçmek için 

zamanlıca başvurunun yapılması ve gereken tüm eklerin yüklenmesi zamanın az kalmasından 

dolayı çözülmesi imkansız olan riskleri üzerine alan başvuru sahibinin çıkarınadır.  

 

2.2. BU TEKLIF ÇAĞRISI IÇIN TAHSISAT  
 

 2.2.1 HER ÖNCELIK IÇIN TAHMİNİ TAHSISAT 
 

ENI fonlarının bu teklif verme çağrısı kapsamında gösterge mevcut tutarı 24.479.111,70 avrodur. 

Tutarın öncelik eksenlerine göre dağıtımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır: 
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ENI 
AB Finansmanı 

(%92) 
Eş finansman (%8) 

 

Toplam fon 

 

Tematik Hedef (TO) 1 14.053.458,03 1.124.276,64 15.177.734,67 

Öncelik 1.1 (%70) 9.837.420,62 786.993,65 10.624.414,27 

Öncelik 1.2 (%30) 4.216.037,41 337.282,99 4.553.320,40 

Tematik Hedef (TO) 2 10.425.653,67 834.052.30 11.259.705,98 

Öncelik 2.1 (%50) 5.212.826,835 417.026,15 5.629.852,99 

Öncelik 2.2 (%50) 5.212.826,835 417.026,15 5.629.852,99 

TOPLAM ENI (TO’lar) 24.479.111,70 1.958.328,94 26.437.440,655 

 

2.2.2 HER BIR ÖNCELIK IÇIN ENI HIBESI TUTARI 
 

ENI hibesi Projenin (her bir Ana Ortak/Proje Ortağı) toplam uygun maliyetinin en fazla %92’si 

olabilir. 

 

Bir Projenin uygulanması için bu Teklif Çağrısı kapsamında verilen herhangi bir hibe, aşağıdaki 

asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır: 

 

 Asgari tutar (Avro) Azami tutar (Avro) 

 

Öncelik 1.1 500.000,00 1.500.000,00 

Öncelik 1.2 300.000,00 700.000,00 

Öncelik 2.1 500.000,00 1.000.000,00 

Öncelik 2.2 300.000,00 1.000.000,00 

 

 

2.2.3 EŞ-FINANSMAN 
 

Ulusal eş finansman oranı, projenin Ana/Proje ortağı bütçelerine göre hesaplanan, Projenin 

toplam uygun maliyetinin en az %8'i olmalıdır. Ana Ortak ve Proje Ortaklarının i) projeyi 

uygulamak için yeterli finansal kapasiteye sahip olduklarından ve ii) finansal girdileri bakımından 

eşit muamele gördüklerinden emin olmak için, tüm ortakların aynı oranda ortak finansman 

sağlaması istenir (en az %8). 

 

Ulusal eş-finansman aşağıdaki şekillerde olabilir: 

- Yararlanıcının kendi kaynağı 

-  AB kaynakları dışında üçüncü tarafların mali katkısı 

 

                                                
5 Birinci teklif verme çağrısı altında seçilen projelerin sözleşme imzalama süreci sona erdiğinde kalan tutarlara bağlı olarak ikinci 

teklif verme çağrısı için tahsis edilen son tutarda artış olabilecektir. 
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Her katılımcı ülke kendi eş finansman sistemi üzerinde (ulusal/bölgesel/yerel düzeyde veya 

doğrudan Yararlanıcıyla veya hem ulusal/bölgesel/yerel düzeyde hem de Yararlanıcının kendisiyle) 

karar verecektir. Eş finansman olarak diğer AB Yardımlarından kaynak alınamaz6. 

 

2.3. BAŞVURU İÇIN TEMEL KRITERLER 
 

 Proje başvurusu hazırlarken, başvuru sahipleri aşağıdaki temel kriterlere özellikle dikkat 

etmelidirler. 

 

1) Projenin ilgililiği ve sınır ötesi katma değeri 

 

Bu, finanse edilecek bir projenin en önemli kalite gerekliliklerinden biridir. Her proje açık bir 

şekilde sınır ötesi işbirliği etkisine sahip olmalı ve projeye katılan bölgelerde paylaşılan kalkınma 

ihtiyaçlarına ve bölgesel zorluklara dayanarak seçilen programın özel hedefine açıkça katkıda 

bulunmalıdır.Bu şu anlama gelir: 

 

 Belirlenen sorunlar, tek başına hareket eden bölgeler veya ülkeler yerine ortaklaşa, daha 

etkin bir şekilde çözülebilir.  

 Çözümler, bir projede birlikte çalışan farklı katılımcı ülkelerdeki kuruluşlar tarafından 

ortaklaşa geliştirilir ve böylece ilgili bölgelerde/alanlarda bağımsız olarak elde edilebilecek 

sonuçların ötesine geçen açık bir sınır ötesi katma değer ortaya koyar. 

 Sınır ötesi çalışma yaklaşımı, proje çıktılarına yansımalıdır. 

 Tüm ortaklar, proje sonuçlarına ulaşmak için işlevlerine ve yeterliliklerine göre projeye aktif 

olarak katılmak zorundadırlar. 

 

NOT! 

İlgililik ve sınır ötesi işbirliği katma değeri, tüm başvuru boyunca açıkça gösterilmelidir (proje 

yaklaşımı ve iş planında da dahil olmak üzere). 

 

 

2) Ortaklıkların ilgililiği 

 

Somut proje sonuçlarına ulaşabilmek adına proje faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, 

planlanan çıktıların ve sonuçların iletişimi ve yaygınlaştırılması için en uygun ve yetkin ortakların 

dahil edilmesi önemlidir. Bu bağlamda, ilgili bir ortaklık tasarlamak için tematik yetkinlik ve 

uzmanlık, coğrafi ve kurumsal ilgililik dikkate alınmalıdır.  

 

Tüm ortakların; 

- Hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve proje hedeflerini ve sonuçlarını elde etmek için 

kapasiteye ve uzmanlığa sahip olması; 

- Projeyi uygulamak için yeterli deneyime ve yetkinliğe sahip olması; 

- Projenin ortak uygulandığını kanıtlayacak şekilde projeye dahil olması gereklidir. 

 

                                                
(AB) 897/2014 sayılı Tüzüğün 13. maddesinin 1. paragrafı uyarınca 
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NOT! 

Ortaklığa, proje hedeflerine ve sonuçlarına ulaşmak için yalnızca ilgili yetkinliklere (tematik 

uzmanlık, kurumsal kapasite, vb.) sahip olan Ortaklar dahil edilmelidir! 

 

3) Sürdürülebilirlik  

 

Proje çıktılarının ve sonuçlarının sürdürülebilirliği, projenin genel hedeflerine ulaşması adına proje 

bittikten sonra devam eden bölgesel etki ve uzun vadeli faydaların sağlanması için önemlidir. Bu 

nedenle projeler elde edilen çıktı ve sonuçların uzun soluklu olması ve proje kapanışından 

sonra da devam ettirilmesini sağlamalıdır. Buna, takip faaliyetleri, uzun vadeli ortaklıklar, 

iyileştirilmiş mevzuat, planlar, diğer inisiyatifler veya fonlar yoluyla daha fazla finansman vb. 

dahildir. 

 

Sürdürülebilirliği sağlamak için projeyi tasarlarken kilit paydaşların ihtiyaçlarını ve kurumsal 

bağlamı göz önüne almak gerekebilir. Gerektiği takdirde, kilit paydaşlar, proje geliştirme 

aşamalarının başından itibaren aktif olarak yer alabilirler. 

 

Sürdürülebilirliğin aşağıdaki üç boyutu arasında bir ayırım yapılabilir: 

 Mali sürdürülebilirlik- Takip faaliyetlerinin ve/veya yatırımların finansmanı, farklı 

kaynaklardan fon tahsisi, gelecekteki işletim ve/veya bakım maliyetini karşılamak için 

kaynak vb. 

 Kurumsal sürdürülebilirlik- Proje çıktılarının "sahipliliği”- (projelerde yer alan) hangi 

yapılar projenin sonuçlarının projenin bitmesinden sonra sürdürülmesini sağlayacak? Bu nasıl 

olacak? 

 Siyasi sürdürülebilirlik (yalnızca geçerliyse)- Projenin yapısal etkisi ne olacaktır? Örneğin 

politika, mevzuat, planlar, davranış kuralları, yöntemler gibi konularda iyileştirmeye neden 

olacak mı? 

 

NOT! 

Proje çıktı ve sonuçlarının sürdürülebilirliği (en azından mali veya/ve kurumsal ve yalnızca 

geçerli durumlarda politika düzeylerinde) sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik, projeyi tasarlarken 

dikkate alınmalı ve iş planına eklenmelidir.  

 

Ayrıca, başvuru sahipleri, ilgili olduğu takdirde, teklifin sahip olabileceği sıçrama tahtası veya 

çarpan etkilerini, örneğin diğer bölgelere sonuçların dağıtılması veya çoğaltılması yoluyla veya 

projenin diğer fon girişimleri kapsamında, daha geniş bir ölçekte tekrarlanabilir bir pilot proje 

olarak düşünülebileceğini tanımlamalıdır.  

 

4) Bilgi  

 

Projeler, bilgi ve becerileri geliştirmeyi hedeflemelidir. 

Buna örnek olarak; Karadeniz çevresindeki paydaşlar tarafından tutarlı ve koordineli eylemler için 

gerekli deneyim ve iyi uygulama paylaşımı, yenilikçilik, kapasite oluşturma ve ortak araştırma gibi 

faaliyetler verilebilir. 
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Bu bağlamda önemli bir husus, ilgili bilgi ve uzmanlığın mevcudiyetini sağlamak için, bölüm 

2.1.2'de belirtildiği üzere, ilgili aktörlerin ortaklığa ve projenin tasarımı ve uygulanması sürecine 

katılımını sağlamaktır. 

NOT 

 Program, temel araştırma projelerini veya sadece akademik ağ oluşumlarını desteklemez. 

 

Desteklenen projeler, Karadeniz Havzasındaki bölgesel zorluklarla baş etmeye yönelik bilgi 

tabanlı/yenilikçi yaklaşımı (örneğin, eğer geçerli bir durumsa yeni araçlar, yeni yöntemler) 

benimsediğini göstermelidir. 

 

5) Diğer eylemlerle sinerji ve tamamlayıcılık 

 

Tüm Başvuru Sahipleri, işbirliği projelerinin aşağıdaki AB stratejileri ve politikalarından en az 

birine nasıl katkıda bulunduğunu açıklamalıdır: Avrupa Komşuluk Politikası Doğu Ortaklığı, Tuna 

Bölgesi için AB Stratejisi, Mavi Büyüme Stratejisi ve Avrupa 2020. 

 

Uygunsa, Başvuru sahipleri ayrıca, projenin kendisi veya diğer ortakları tarafından uygulanan diğer 

projeleri ve girişimleri nasıl devam ettirdiğini veya tamamladıklarını ancak bunları taklit 

etmediğini ve Program Belgesinin4.3 bölümünde tanımlanan ilgili bölgesel / ulusal stratejilerle 

nasıl tutarlı olduklarını açıklamalıdır, örneğin: 

 

- Çevre alanında diğer AB girişimler (örneğin, Horizon 2020Çerçeve Programı, AB Su Girişimi) 

ile diğer sektörlerdeki AB girişimleri (örneğin tarım, ulaşım, araştırma, vb.); 

- Karadeniz Havzası bölgesindeki diğer kilit işbirliği çerçeveleri ve diğer donörler tarafından 

gerçekleştirilen stratejiler, özellikle: Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (BSEC), 

Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu (BSC), Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP), Alman Federal Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (GIZ), Birleşik Devletler 

Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Küresel Çevre Fonu (GEF); 

- Paylaşılan Çevre Bilgi Sistemi (SEIS) içindeki Karadeniz Komisyonu, Avrupa Deniz Güvenliği 

Ajansı (EMSA), Avrupa Çevre Ajansı veya Doğu Ortaklığı ülkelerinde doğal ve insan kaynaklı 

afetleri önleme, hazırlık ve müdahale (PPRD East II) gibi diğer AB projeleri tarafından 

gerçekleştirilen mevcut bilgi sistemleri ve izleme faaliyetleri. 

 

Kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve uygun bölgeler ve paydaşlara en iyi sonuçları sunmak için, 

tamamlayıcı destek çok önemlidir! 
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2.4 BAŞVURU SAHIPLERI IÇIN UYGUNLUK KRITERLERI 
 

NOT 

Uygunluk değerlendirmesi şu belgeler temal alınarak yapılır: Hukuki durum/Dernek 

Tüzüğü/Vakıf Senedi and Sicil Kaydı. Ancak değerlendirme ve seçim sürecinde ek kanıtlayıcı 

belgeler istenebilir. 

 

2.4.1 YASAL STATÜ 
 

Bir hibeye uygun görülebilmek için; Ana Ortaklar ve Proje Ortakları aşağıdakilerden biri olmalıdır: 

 

a. bölgesel, yerel veya proje amacı için gerekirse ulusal kamu otoritesi;  

Ör.: il/ilçe meclisi, belediye meclisi, belediye, bakanlık (gerekirse); 

 

b. kamu hukukuna tabi kuruluşlar- aşağıdaki özelliklerin hepsine sahip kuruluşları ifade eder:  

- endüstriyel veya ticari nitelik taşımayan, kamu yararı ihtiyaçlarını karşılamak 

doğrultusunda özel bir amaçla kurulmuşlardır;  

- tüzel kişiliğe sahiptirler; ve  

- çoğunlukla merkezi, bölgesel veya yerel makamlar veya kamu hukuku ile yönetilen diğer 

kuruluşlar tarafından finanse edilirler veya bu yetkililer veya kuruluşlar tarafından yönetim 

denetimine tabi tutulurlar veya üyelerinin yarısından fazlası merkezi, bölgesel veya yerel 

makamlar veya kamu hukuku ile yönetilen diğer organlar tarafından atanan bir idari, 

yönetim veya denetleme kuruluna sahiptirler; 

Ör.: merkezi/bölgesel yönetime ait enstitü, üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel 

kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik birlikler/kurumlar, doğa parkları ve koruma alan 

yönetimleri, araştırma enstitüleri vb.;  

 

c. kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; 

Örneğin: dernekler, birlikler, vakıflar, yasal statüsü kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan özel 

üniversiteler, tarım/kırsal kalkınma, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında Yerel Eylem 

Grupları, Avrupa bölgeleri (Euroregions), Avrupa Bölgesel İş Birliği Grupları (EGTC)7. 

 
2.4.2 COĞRAFI KONUM 

 

Hibeye uygun olabilmek için Ana Ortaklar ve Proje Ortakları Bölüm 1.7.’de belirtilen Programın 

uygun alanında halihazırda kurulmuş (kendi kayıt numarasıyla kaydolmuş ve yerleşik) bir tüzel 

kişilik olmalıdır:  

 

NOT 

Eğer bir kuruluşun merkezi Program alanı dışında olsa da, program alanında etkin bir şekilde 

çalışan ( kayıtlı ve yerleşik)  bir hizmet birimi varsa bu kuruluş uygun başvuru sahibidir.  

 

 

                                                
7897/2014 sayılı AB Tüzüğünün 45. maddesinin 3. paragrafına göre - Kurulduğu yere bakılmaksızın, coğrafi kapsamı 

program alanı dahilindeyse 
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2.4.3 MESLEKI VE MALI DURUM 
 

Ana/Proje Ortakları deneyimlerini ve projeyi yönetme ve uygulama kapasitelerini ispatlamış 

olmalıdır (finansal kapasite, insan kaynakları kapasitesi, AB ortak finansmanlı proje ve diğer 

uluslararası proje deneyimleri).  

 

Ana Ortak ve Proje ortaklarının her biri belirli kriterleri sağladıklarını onaylayan Ana Ortak/Proje 

Ortağının Beyannamesini ve Ek 4’te yer alan Mali Kapasite Öz Değerlendirmesini doldurup 

imzalamak zorundadır.  

Bu belgeler Ana Ortak/Proje Ortağının yasal temsilcileri veya diğer yetkilendirilmiş kişiler  

tarafından imzalanmalıdır. Yetkilendirilmiş kişiler tarafından imzalanacaksa resmi yetkilendirme 

yazısının örneği ek yapılmalıdır. 

  

2.4.4 ELEME KRITERLERI 
 
Ana/Proje Ortaklarında, AB 1046/2018 numaralı Tüzüğünün Md. 136-141’de tanımlanan 

durumlardan8 herhangi biri mevcutsa, Teklif Çağrılarına katılamaz veya hibe alamazlar. 

 

"Ana Ortak/Proje Ortağı tarafından yapılan Beyanname" (Ek 1 ve 2) içerisinde, AB 1046/2018 

numaralı Tüzüğünün Md. 136-141’de tanımlanan kategorilerinden herhangi birine 

girmediklerini beyan etmelidir. 

 

Sözleşme aşamasında, Ana Ortak/Proje Ortağının, 2007-2013 yılları arasında ENPI Karadeniz 

Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen herhangi bir proje için Yönetim 

Makamına ödenmemiş bir borcu olmadığı sözleşme imza tarihinde doğrulanacaktır. Bu doğrulama 

sonucunda bir ana ortak/yararlanıcının 2007-2013 yılları arasında ENPI Karadeniz Havzasında Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen herhangi bir proje için Yönetim Makamına 

ödenmemiş bir borcu olduğu tespit edildiğinde ilgili kuruluşun ana ortak veya proje ortağı olduğu 

başvurunun sözleşmesi imzalanmaz. 

 

ÖNEMLİ!! 

 

Ana Ortak/Proje Ortağı yukarda belirtilen eleme kriterlerinden birininin kapsamındaysa veya 

sözleşme imzalama süresince Yönetim Makamı tarafından istenen belgeleri belirlenen son 

tarihte sağlamadıysa ilgili projeniz sözleşmesi imzalanmaz. 

 

 

 

 

                                                
8 AB Tüzüğü no 1046/2018’e şu bağlantıdan ulaşablirsinz: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=EN 
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NOT 

Sorunsuz bir sözleşme imzalama süreci için Ortaklık kuraraken proje ortkalarınızın olabilecek 

ödenmemiş borçları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.Eğer gerekiyorsa bu konuda 

JTS/MA’ya danışabilirsiniz. 

 

 

2.4.5  HER ÖNCELIK EKSENI ALTINDA OLASI POTANSIYEL BAŞVURU SAHIPLERI  
 

Her bir Program önceliği kapsamında potansiyel Ana Ortak/Proje Ortakları9 örnekleriyle veren 

gösterge mahiyetinde bir liste aşağıda verilmiştir: 

 

Öncelik 1.1 Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortaklaşa teşvik etmek 

Potansiyel başvuru sahipleri: Turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, turizm endüstrisi 

dernekleri/birlikleri, kültürel ve arkeolojik dernekler/kurumlar/birlikler, yerel/bölgesel 

yönetimler, üniversiteler ve eğitim kurumları, doğa parkları ve koruma alan yönetimi kuruluşları, 

yerel iş dernekleri, çiftçi birlikleri/dernekleri, STK'lar vb. 

 

Öncelik 1.2 Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernizasyonu 

artırmak 

Potansiyel başvuru sahipleri: Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, iş destek ve bölgesel 

kalkınma ajansları, çiftçi birlikleri/sendikaları/kooperatifleri ve tarım-sanayi 

birlikleri/dernekleri/kooperatifleri, KOBİ dernekleri/birlikleri/kooperatifleri, iş 

dernekleri/birlikleri, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık dernekleri/birlikleri/kooperatifleri, 

göçmen dernekleri, bölgesel/yerel yönetimler, ajanslar ve araştırma enstitüleri vb. 

 

Öncelik 2.1 Ortak çevresel izlemenin geliştirilmesi 

Potansiyel başvuru sahipleri: Bilimsel (oşinografik, hidrografik, meteorolojik, sismik) ajanslar ve 

enstitüler/araştırma merkezleri/üniversiteler; sahil, deniz ve liman yönetimleri; yerel/bölgesel 

yönetimler ve ajansları; balıkçılık dernekleri, çevre ile ilgili sivil toplum örgütleri, doğa parkları 

ve koruma alan (deniz de dahil olmak üzere) yönetim kuruluşları; okullar ve eğitim kurumları vb. 

 

Öncelik 2.2 –Nehir ve nehir kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetlerinin 

teşvik edilmesi 

Potansiyel başvuru sahipleri: Yerel/bölgesel yönetimler, atık yönetimi ve kontrol hizmetleri, 

çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları, okullar ve eğitim kurumları, turizm endüstrisi 

birlikleri/dernekleri, balıkçılık birlikleri/dernekleri ve liman yönetimleri vb. 

 

2.4.6 UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHIPLERI: 
  

Aşağıdaki türde kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildirler ve bu teklif verme çağrsı altında proje 

önerisi sunamazlar: 

 

-Siyasi partiler, 

                                                
9Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ile ilgili bölüm 2.4.1'e de bakınız.  
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-Kamu veya özel sektörden kazanç amaçlı kuruluşlar, 

-Gerçek kişiler. 

 

2.5 ORTAKLIKLAR IÇIN UYGUNLUK KRITERLERI 
 

Proje ortaklıkları en az bir tane AB üye ülkesi ve bir tane katılımcı SÖİ ortak ülkesi olmak üzere 

farklı katılımcı ülkelerden en az üç uygun kuruluşu temsil etmelidir. Ortaklıklar en fazla 6 

kuruluştan oluşur. 

 

NOT 

Türk ortakların katılımı, Programda yer alan bir AB Üyesi Devletten en az bir ortak ve başka 

bir katılımcı SÖİ ortak ülkesinden bir ortak olan projelerde mümkündür. 

 

NOT 

- Proje Ana Ortağı Katılımcı ülkelerin herhangi birinden olabilir; 

- Bir Ana Ortak, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir; 

- Bir Ana Ortağa, bu Teklif Çağrısı kapsamında, her Özel Hedefe bir hibe olmak üzere, en 

fazla iki hibe tahsis edilebilir; 

- Bir Ana Ortak veya Proje Ortağı başka/diğer başvuru(lar)da ortak olabilir. 

- Bir projede aynı ülkeden birden fazla ortak olabilir. 

 

Başvuruyu sunduktan sonra, hibe söleşmesinin  imzasından önce veya sonrasındaki her 

hangi bir zamanda sağlam gerekçelere dayarak proje ortağının projeden çekilmesine izin 

verilmektedir. Eğer proje ortakları bir proje ortağını değiştirmeye karar verirse, bu öneri 

JMC tarafından onaylanmalıdır. Lütfen ilgili kururluşun uygunluk, mali ve mesleki 

kapasitesinin Değerlendirme çizelgesinde tanımlanan değerlendirme kriterleirine göre 

değerlendirilmesi gerektiğini dikkate alınız.   

 

Bir ortağın projeden çekilmesi halinde, ana başvuru sahibi veya ana yararlanıcı ve/veya 

diğer ortaklar çekilen ortağın faaliyetlerini devralabilirler. Bu durumda tüm proje 

ortaklarının yazılı mutabakatı gerekir. 

 

Proje sözleşmesinin imzalanması ve projenin uygulanması sürecinde ana başvuru sahibi ve 

ana yararlanıcının değiştirilmesine izin verilmemektedir. 

 

Ortak değişiminel işikin tüm sürenin projenin sözleşmesizinin imzalanma ve proje 

uygulamasını geciktireceği dikkate alınarak ortaklık değişimlerinden kaçınılması tavsiye 

edilmektedir. Ancak sadece bu şekilde bir değişikliğin sözleşme imzalama ve uygulama 

döneminde yapılmasına izin verilmektedir. 

 

Bu nedenle, proje ortaklıkları kurulurken  proje ortaklarınızın güvenilir olduğundan 

geçerli belgeleri olduğundan ve projeden çekilmesini gerektirecek sebepleri olmadığından  

vb. emin olun. 
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Başvuru seçildiği takdirde; sözleşmenin imzalanmasından sonra Ana Ortak, Ana Yararlanıcı; her bir 

Proje Ortağı da yararlanıcı olarak anılacaktır. Ana Yararlanıcı MA ile mzalanacak hibe 

sözleşmesinin tarafı olacaktır.  

 

Ana yararlanıcı ile  her bir yararlanıcı arasındaki Ortaklık Anlaşmaları, Hibe Sözleşmesinin imzası 

için bir ön koşul olarak, imzalanıp Yönetim Makamına sunulmalıdır (Bu Rehberdeki Ek 12). Ana 

Yararlanıcı ve yararlanıcıların projenin uygulanması esnasında ve sonrasındaki hak ve 

yükümlülükleri, Hibe sözleşmesi Ek III’te sunulan hibe sözleşmesinin ve Ortaklık Anlaşmasının 

gösterge mahiyetindeki şablonlarında belirtilmiştir.    

 

 

 

2.6 PROJELER VE FAALIYETLERI IÇIN UYGUNLUK KRITERLERI 
 

2.6.1 PROJE TÜRÜ 
 

NOT 

 

Projeler aşağıdaki kategorilerden birinin altında yer almalıdır: 

 Her bir yararlanıcının proje faaliyetlerinin bir kısmını kendi topraklarında uyguladığı 

bütünleşik projeler;  

 Katılımcı ülkelerde benzer faaliyetlerin paralel olarak uygulandığı simetrik projeler; 

 Projenin, büyük bir kısmının veya tamamının katılımcı ülkelerin birinde gerçekleştirildiği, 

ancak katılımcı ülkelerin tamamının veya bir kısmının yararlandığı ve sınır ötesi etkilerin 

ve faydaların tespit edildiği tek ülkeli projeler. 

 

 

2.6.2 PROJE SÜRESI 
 

Herhangi bir önceliğe göre finanse edilen bir projenin süresi, başlangıç tarihinden itibaren en az 

18 ay ve en fazla 30 ay olmalıdır. 

Proje Uygulaması, Hibe sözleşmesini sonradan imzalayan tarafın imzasından bir sonraki gün veya 

Hibe sözleşmesinde mutabık kalınan ileri bir tarihte başlar. 

 

NOT 

Ortaklık Anlaşması, projenin pürüzsüz bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunduğu için kilit 

başarı faktörlerindendir. Ortaklık sözleşmesinin tüm hükümleri hakkında bilgi sahibi 

olduğunuzdan emin olunuz. 

Bu sözleşmenin yararlanıcılar ile Ana yararlanıcı arasındaki yasal bağlantı olduğunu 

unutmayınız. AK’nin programa AB katkısı ödemesinden sonra 5 seneye kadar 

denetim/kontrollerin gerçekleşebileceğinden, denetim/kontrol ihtimalinin devam ettiği süre 

boyunca yasal bağlantının muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
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NOT 

Program dönemi bitiminde Program kapanışının yapabilmek için tüm projeler zamanında 

tamamlanmalıdır. Bu nedenle projelerin uygulaması en geç 31 Aralık 2022 tarihinde bitmelidir.  

 

2.6.3 UYGULAMANIN COĞRAFI BÖLGESI 
 

Proje faaliyetleri,  Bölüm 1.7’de tanımlanan program alanında uygulanmalıdır.  

Projeler kısmen program bölgesi dışında yalnızca aşağıdaki durumlarda uygulanabilir: 

- Program hedefine ulaşmak için gerekli olduğu ve program alanına fayda sağladığı 

durumlarda, ve 

- Program alanının dışındaki faaliyetlerin maliyetleri, proje düzeyindeki AB katkısının %15'iyle 

sınırlı ise. 

Faaliyetin uygulamasının Program alanı dışında olup olmayacağını belirlerken faaliyetin yeri 

belirleyici etkendir. 

Etkinliğin yerini belirlemek nispeten kolaydır, örneğin 

- Faaliyetler ile ilgili etkinliklerde (etkinliğin organize edilmesi, konaklama vb. )belirleyici 

etken etkinliğin Program alanı içinde veya dışında organize edilip edilmediğidir; 

- Seyahat ve konaklama giderleri için, belirleyici etken seyahat edilen yerdir; 

- Önemli nitelikte olmayan diğer faaliyetler için belirleyici etken harcamaya yapan proje 

ortağının yeridir. 

 

2.6.4 HER PROGRAM ÖNCELIĞI ALTINDAKI GÖSTERGE UYGUN FAALIYETLER 
 

Aşağıda, her Program Önceliği için bu Teklif Çağrısı kapsamında finanse edilebilecek gösterge 

faaliyet türlerinin listesi verilmektedir: 

 

Öncelik 1.1 Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortaklaşa teşvik etmek 

 Sınır ötesi turizm ürünlerinin ve ulus ötesi tematik güzergahların (örneğin kültürel, dini, 

antik ticaret yolları, tarım yolları) geliştirilmesini ve ortak pazarlanmasını teşvik etmek;  

 Kıyı ve iç turizmin çeşitlendirilmesini ve bütünleşmesini teşvik etmek; 

 Tarihi mirası tanıtmak ve sürdürülebilir turizmin gelişmesiyle korunmasına destek olmak 

(örneğin küçük çaplı altyapı çalışmaları, pazarlama); 

 Turizm ve kültür paydaşları ve Karadeniz Havzası'ndaki tur operatörleri arasındaki sinerji, 

ağ oluşturma ve bağlantıyı özendirmek (örneğin, deniz turizmi için özel ağlar); kültürel 

etkinlikler gibi alanlarda elektronik pazarlama araçlarını ve sınır ötesi lojistik bilgilerini 

tanıtmak; 

 Deneyim paylaşmak ve/veya belli pazarlar için ortak hedefli turizm paketleri geliştirmek 

(örneğin yaşlılar için); daha kaliteli ve daha yenilikçi turizm ürünlerini (örneğin, su altındaki 

arkeolojik parklar, eko-turizm, kültür turizmi, sağlık turizmi) tanıtmak için deneyim 

paylaşmak; 

 Kültürel ürünleri (el sanatları, sanat eserleri vb.) ve etkinlikleri (festivaller, fuarlar) 

ortaklaşa teşvik etmek; 

 Karadeniz bölgesinin uluslararası ve Avrupa dışındaki turizme açıklığını ortaklaşa artırmak 

(ör. ortak pazarlama, iletişim ve tanıtım kampanyaları, Karadeniz Havzası markalarının 

geliştirilmesi); 
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 Ağ oluşturmayı teşvik etmek, kültürel ve yaratıcı endüstrileri (müzik, multimedya vb.) 

güçlendirilmesine ilişkin iyi tecrübeleri paylaşmak; 

 Çevre dostu turizm stratejilerinin geliştirilmesine (ör. Kaynak verimliliğinin iyileştirilmesi, 

turistik alanlardaki atık ve kirliliğin önlenmesi/yönetimi, biyo-çeşitlilik üzerindeki etkilerin 

en aza indirilmesi ve koruma altındaki alanlarda turizmin faydalarının artırılması için 

kılavuzlar) ilişkin en iyi uygulamaların paylaşımı; 

 Turizm hizmetlerini iyileştirmek ve eğitim kurumları arasında (örneğin genç profesyoneller 

için) değişim programları vasıtasıyla veya en iyi deneyime dayalı açık çevrimiçi kursların 

ortaklaşa oluşturulması yoluyla becerileri geliştirmek. 

 

NOT 

Turizmle ilgili faaliyetlerin yoğunlaştırılması, korunmasız doğal alanlar ve kültürel miras nesneleri 

üzerinde artan bir baskıya neden olabilir. Bu tür faaliyetleri içeren projeler için başvuru sahibi çevre 

ile ilgili yerel/bölgesel makamlara danışmalıdır ve (sözleşme imzalanma aşamasında) aşağıdakileri 

sunmalıdır: 

- İlgili kurum tarafından Çevresel Etki Analizinin gerekli olmadığına dair yazının bir nüshasını 

sunulması gerekmemektedir. Bu yazının ulusal dilde ve İngilizce çevirisinin kuruluşun yasal temsilci 

tarafından imzalı ve mühürlü şekilde onaylanmış kopyasının sunulması gerekmektedir. 

-ulusal mevzuatın gerektirdiği ve kuruluşun yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü şekilde 

onaylanmış Çevresel Etki Değerlendirmesinin ulusal dilde ve İngilizce çevirisinin bir nüshası. 

 

Öncelik 1.2 Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernizasyonu 

artırmak10 

 Karadeniz Havzası'ndaki uluslararası ticaret bağlantılarını, sektörel ve sektörler arası ağları 

ve ortaklıkları (ör. iş forumları) teşvik etmek ve borsaların uluslararası hale gelmesini 

desteklemek (ör. kapasite oluşturma); 

 İnternet bağlantılarını, sınır ötesi iş bilgi paylaşım sistemlerini, piyasa ve lojistik bilgilerini 

bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) daha yoğun kullanarak güçlendirmek; 

 Çağdaş ve yenilikçi pazarlama ve ticaret stratejilerinde iyi uygulamalarını paylaşmak, 

elektronik pazarlama araçları ve ortak pazarlama stratejileri geliştirmek (ör. bölgesel 

markalama); 

 Kaliteli tarım ürünlerinin üretilmesinde en iyi uygulamaları ortaklaşa geliştirip ve 

uygulayarak, tarım sektöründe lojistik geliştirmeyi de içeren yenilikçilik, araştırma ve iş 

birliğini desteklemek; 

 Pilot projelerde deneyim alışverişi ve küçük çaplı altyapı yatırımları da dâhil olmak üzere 

sektörel kalkınma için yenilikçi teknolojiler (organik/biyolojik ürünler, sürdürülebilir su 

ürünleri yetiştiriciliği) getirmek; 

 Tarım ve bağlantılı sektörlerde çalışan genç insanlara eğitim ve öğretim yoluyla girişimcilik 

kültürünü desteklemek; bu alandaki iyi uygulamaları paylaşmak; 

 Standartların hayata geçirilmesinde iyi uygulama deneyimlerini paylaşmak (ör. gıda 

güvenliği); 

                                                
10Su ürünleri yetiştiriciliği, gıda endüstrisi ve tarımsal sanayi dahil 
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 Tarım/su ürünleri yetiştiriciliği/gıda endüstrisinin modernizasyonunda göçmen döviz 

havalelerinin verimli kullanımını desteklemek için ortak eylemler. 

 

Öncelik 2.1 Ortak çevresel izlemenin geliştirilmesi  

 Sınır aşan kirliliğin önlenmesi ve kontrol edilmesi için ortak ve uyumlu sınır ötesi izleme, 

değerlendirme ve bilgi sistemlerini, araçlarını ve kapasiteyi güçlendirmek (küçük ölçekli 

altyapı yatırımları da dahil olmak üzere); 

 Ekosistem dönüşümü, biyolojik çeşitlilik izleme ve türlerin göçü konularını ele alan uzun 

vadeli sınır ötesi iş birliğini, bilgi ve araştırma kapasitesini (yenilikçi teknolojiler dahil) 

geliştirmek; 

 Bütünleşik kıyı yönetimi konularını ele almak ve izleme, deniz çevre değerlendirmesi ve veri 

tedarikini uyumlaştırmak için bilim, sanayi, ilgili paydaşlar ve karar alıcılar arasındaki 

işbirliğini ortaklaşa güçlendirmek; 

 Sanayi, yetkili kamu kurumları, STK'lar ve araştırmacıların daha etkili bir şekilde 

kullanabilmeleri için Karadeniz’le ilgili kamuya açık güncellenmiş çevrimiçi veri ve veri 

ürünlerinin (ör. haritalar) erişilebilirliğini ve sınır ötesi birlikte çalışabilirliğini geliştirmek 

 Riskler ve tehditler hakkında bilgi paylaşımı için denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasındaki sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek (bütünleşik denizcilik gözetimi); 

 Afet önleme ve yönetimi ile ilgili paydaşlar arasında çevresel izlemeye dair işbirliğini 

iyileştirmek; 

 Ülkeler arası temasları geliştirmek ve tehlikelere maruz kalan nüfusun, riski önlemek / 

azaltmak ve etkili yanıtlar hazırlamak için uygun önlemleri almasını sağlayan erken uyarı 

sistemleri konusunda iyi uygulama alışverişi yapmak; özellikle deprem, sel baskını ve orman 

yangınları ile ilgili çevresel bilgilerin halk için kullanılabilirliğini artırmak. 

 

Öncelik 2.2- Deniz ve nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin teşvik 

edilmesi 

 Nehir ve deniz kirliliği sorunları, biyolojik çeşitlilik ve çevrenin korunmasının değeri 

konusunda kamuoyunun farkındalığını ve eğitimini ortaklaşa artırmak (kitle iletişim 

kampanyaları, eğitim araçlarının üretimi ve çocuklar ve öğrenciler, turistler, belediye 

yetkilileri, denizcilik şirketleri ve denizcilik çalışanları gibi farklı sektörlerdeki hedef 

kitleler için "sorumlu vatandaşlık" kılavuzları); 

 Atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesi, nehir ve deniz kıyılarındaki yasadışı boşaltma ve 

depolama alanlarının azaltılması ve bunların olumsuz etkilerinin önlenmesi ile ilgili iyi çevre 

yönetimi uygulamaları ve teknolojileri (küçük ölçekli altyapı yatırımları dahil) paylaşmak ve 

teşvik etmek; 

 Atıkların yanı sıra enerji üretiminde atıkların kullanımı için “3 R” (azalt, yeniden kullan, 

geri dönüştür) uygulamasını ortaklaşa teşvik etmek; 

 Topluluk faaliyetlerini güçlendirmek, sınır ötesi Karadeniz Havzası sahil ve nehir temizleme 

kampanyalarını (okullar, öğrenciler ve gönüllüleri kapsayan) teşvik etmek ve düzenlemek 

ve bu alandaki iyi deneyimleri paylaşmak; 

 Nehir ve denizlerdeki çöplerle mücadele etmek için STK'lar, sivil toplum, özel sektör 

(örneğin turizm, denizcilik ve balıkçılık sektörleri) ve yerel/bölgesel yönetimler ile atık 

hizmetlerinin katılımını ve ortaklıklarını teşvik etmek; 
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 Liman kabul tesislerini ve gemilerden çöpleri toplama hizmetlerini iyileştirmek için deneyim 

paylaşmak. 

 

NOT 

Atık ve kirliliğin önlenmesi/yönetimine dair uygulamaların paylaşılması ile ilgili olarak, "kirleten 

öder" ilkesinin (tarihsel kirlilik değilse) gözetilmesine dikkat edilmelidir. 

 

2.6.5 UYGUN OLMAYAN FAALIYETLER: 
 

 Devlet desteği kuralları çerçevesinde taahhüt işlevi gören ve rekabetin bozulmasına yol açan, 

Başvuru Sahibi/Sahipleri veya hedef gruplar (dolaylı destek) için ekonomik bir avantaj sağlayan 

faaliyetler (lütfen bkz. bölüm 2.12); 

 Sadece veya esasen çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel 

sponsorluklar veya bireysel çalışmalar veya eğitim kurslarına verilen burslarla ilgili faaliyetler; 

 Tütün endüstrisi, alkollü içkiler (yerel ve geleneksel ürünler hariç), ateşli silah ve mühimmat 

üretimi ile ilgili faaliyetler; 

 Yerel kuruluşların olağan yönetim faaliyetlerini finanse etmek için hükümler içeren faaliyetler;  

 Şu anda Başvuru Sahipleri tarafından yürütülen temel faaliyetleri finanse etmek için hükümler 

içeren faaliyetler; 

 Siyasi partilerle bağlantılı faaliyetler; 

 Bağışlar; 

 Çifte finansmanı önlemek adına, Başvuru Sahiplerinin, örneğin devlet bütçesinden, diğer 

Topluluk programlarından veya diğer fonlardan yardım aldığı faaliyetler;  

 Alt-hibeleme faaliyetleri (diğer bir deyişle, diğer kuruluşlara veya kişilere daha fazla hibe veya 

kredi sağlamak için verilen hibenin kullanımı, örneğin kendi işletmelerini kuranlara); 

 Özel veya kamu işletmelerinin kuruluş veya faaliyetlerini destekleyen faaliyetler; 

 Program alanının dışındaki küçük ölçekli yatırımlar. 

 

2.7 HARCAMALAR IÇIN UYGUNLUK KRITERLERI 
 

Ortaklar, projenin mali boyutunun iş planında öngörülen faaliyetleri gerçekten yansıttığından ve 

güvenilir mali yönetim ilkelerine (ekonomi, verimlilik ve etkililik) dayandığından emin olmalıdır. 

 

Bir hibe için yalnızca "uygun maliyetler" dikkate alınabilir. Uygun ve uygun olmayan olarak 

değerlendirilen maliyet kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bütçe, "uygun maliyetler" için hem bir 

maliyet tahmini hem de bir tavan niteliğindedir. Nihai uygun maliyetlerin, destekleyici belgeler 

tarafından doğrulanan gerçek harcamalara (dolaylı maliyetler hariç) dayandırılması gerektiğini 

unutmayın.  

 

NOT: 

Bu Rehberde kullanılan terimler ile eMS'de kullanılan terimler arasındaki terminoloji 

tutarlılığının sağlanması için, Rehberde belirtilen bütçe kalemleri, eMS’dekilere göre 

hazırlanmıştır; bazı durumlarda bu kalemler (örneğin seyahat ve konaklama) ENI SÖİ 897/2014 

sayılı Uygulama Kuralları tarafından belirtilenlerle (örneğin seyahat ve harcırah) farklılık 
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gösterebilir. Bununla birlikte, tüm bütçe satırlarının tanımı ve anlamı, yukarıda sözü edilen 

yönetmeliğe tamamen uygundur. 

 

Bir proje bütçesi, ana bütçe kalemleri (personel giderleri, seyahat ve konaklama, dış uzmanlık ve 

hizmet alımı, ekipman, altyapı ve inşaat, ofis ve yönetim) ile alt bütçe kalemlerinden oluşur. 

 

Stratejik ve operasyonel değerlendirme (kalite değerlendirmesi) sırasında ve sözleşme öncesinde 

yapılan bütçe kontrolleri, açıklama taleplerini doğurabilir ve Yönetim Makamının, uygulamayı 

iyileştirmek yerine, bu tür değişiklikleri yansıtacak değişiklikler veya azaltmalar uygulamasına 

neden olabilir. Bu değişikliklerin sonucu olarak hibenin miktarı ve AB finansmanının yüzdesi 

artırılamaz.  

 

Yönetim Makamının sözleşmeyi imzası, her zaman, Seçim Komitesi tarafından kalite 

değerlendirmesi sırasında verilen ve Ortak İzleme Komitesi tarafından onaylanan ve sözleşme 

öncesi kontroller sırasında verilen tavsiyelerin Başvuru Sahipleri tarafından dikkate alınması ve 

buna göre operasyonel hale getirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, gerçekçi ve uygun maliyetli bir 

bütçe sağlamak mecburidir ve Başvuru Sahibinin menfaatine olacaktır. 

 

NOT 

Proje bütçesini hazırlarken, Ana Ortak ve Proje Ortakları, bütçedeki herhangi bir değişikliğin 

ancak hibe sözleşmesine bir Zeyilname yoluyla yapılabildiğini dikkate almalıdırlar. 

 

 

2.7.1 UYGUN MALIYETLER 
 

Uygun maliyetler, hibe Ana Yararlanıcısı/yararlanıcılarının fiilen yaptıkları ve aşağıdaki 

kriterlerini11  karşılayan maliyetlerdir: 

a) Projenin uygulama süresi boyunca gerçekleştirilmelidir, özellikle;  

(i) Hizmetlere ve inşaata ilişkin maliyetler, uygulama süresi boyunca yapılan 

faaliyetlerle ilgilidir. Tedarikle ilgili maliyetler, uygulama süresince öğelerin 

teslimatı ve kurulumu ile ilgilidir. Uygulama süresinin sona ermesinden sonraki 

gelecekte hizmetlerin, inşaatın veya malzemelerin teslimi için uygulama süresi 

içerisinde harcamaya ilişkin herhangi bir sözleşmenin imzalanması, sipariş verilmesi 

veya taahhütte bulunulması bu gereksinimi karşılamamaktadır; Ana yararlanıcı ile 

diğer yararlanıcılar arasındaki nakit transferleri, maliyet olarak değerlendirilemez; 

(ii) Gerçekleşen maliyetler nihai raporların sunulmasından önce ödenmelidir. Nihai 

raporlarla ilgili maliyetler için, sadece harcama teyitleri ve mevcutsa, projenin 

uygulanması sonrasında yapılabilecek projenin nihai değerlendirilmesi için istisna 

yapılır; 

(iii) Ana Yararlanıcı ve/veya yararlanıcıların ulusal mevzuatında başka türlü 

öngörülmüyorsa; hibe sözleşmesinin 9. maddesine uyulması şartıyla, projenin 

                                                
11 897/2014 sayılı AB Tüzüğünün 48. maddesinin 2. paragrafına göre 
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uygulama süreci başlamadan önce hibe sözleşmesi12 işlemleri başlatılabilir ve 

yararlanıcı(lar) tarafından sözleşmeler akdedilebilir;  

 

NOT 

Madde iii) ile ilgili olarak, lütfen her katılımcı ülkenin ulusal mevzuat hükümlerine uyulması 

gerektiğini unutmayın. Örneğin, ilgili ulusal mevzuata göre yararlanıcıların, proje uygulama 

döneminin başlangıcından önce sözleşme işlemlerini başlatma ve sözleşme akdetme imkânı 

bulunmadığı ülkeler olabilir. 

 

b) Projenin tahmini genel bütçesinde belirtilmelidirler; 

c) Hibenin konusu olan Projenin uygulanması için gerekli olmalıdırlar; 

d) Özellikle Ana Yararlanıcı ve yararlanıcıların muhasebe kayıtlarına kaydedilmekte ve Ana 

Yararlanıcı ve yararlanıcıların uygulanabilir muhasebe standartlarına ve olağan maliyet 

muhasebesi uygulamalarına göre belirlenebilir ve doğrulanabilir olmalıdırlar; 

e) Özellikle ekonomi ve verimlilik açısından ve görünürlük gereksinimleri açısından; makul, 

gerekçeli ve güvenilir mali yönetim gerekliliklerine uyumlu olmalıdırlar; 

f) Geçerli vergi mevzuatı ve sosyal mevzuatın gerekliliklerine uymalıdırlar; 

g) Fatura, ödeme belgesi ve/veya eşdeğer ispat değerine sahip belgelerle 

desteklenmelidirler. 

 

NOT 

Altyapı bileşeni olan projeler için değerlendirme aşamasında gerekli olan çalışmalar ve 

belgelendirmeye ilişkin maliyetler, Programın onaylanma tarihi olan 18 Aralık 2015’ten 

sonra başlayan proje hazırlama döneminde gerçekleşmiş olsa dahi uygundur.  

 

 

2.7.2 UYGUN DOĞRUDAN MALIYETLER 
 

Yukarıdakilere ve Komisyonun 897/2014 Sayılı Uygulama Tüzüğünün 48. maddesinin 5. paragrafının 

hükümlerine doğrultusunda, Ana Yararlanıcı ve yararlanıcıların aşağıdaki doğrudan maliyetleri 

uygundur: 

 

 Aşağıdaki kümülatif koşullar çerçevesinde Projeye atanan personel maliyeti: Projeyi 

üstlenmemiş olsa, Ana Yararlanıcı ve yararlanıcıların yapmayacağı faaliyet masraflarıyla 

ilgilidir; Projeyi gerçekleştirmek için gerekli olduğu kanıtlanmadıkça, Ana Yararlanıcı ve 

yararlanıcılar tarafından normalde verilenleri aşmamalıdır; Sosyal güvenlik masrafları ve 

diğer ücretlendirmeler ile ilgili maliyetler de dahil olmak üzere gerçek brüt maaşlarla 

ilgilidir; 

 i) Ana Yararlanıcı ve yararlanıcılar tarafından ulusal kural ve düzenlemelere göre ödenen 

masraflar ve ii) Avrupa Komisyonu tarafından görev esnasında yayınlanan oranlardan daha 

fazla olmamaları koşuluyla, Projeye dahil olan personel ve diğer insanlar için seyahat ve 

harcırah maliyetleri; 

                                                
12 Hibe sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği üzere 
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 Piyasa fiyatlarına uygun oldukları sürece, özellikle Projenin amaçları doğrultusunda 

ekipman ve tedarik için satın alma veya kira maliyetleri;  

 Proje için özel satın alınan sarf malzemelerinin maliyeti (ofis malzemeleri hariç); 

 Ana yararlanıcı ve proje yararlanıcıları tarafından imzalanan sözleşmelerin 

gerekliliklerinden kaynaklanan satın alma kurallarına uyulmasına ilişkin sözleşme 

hükmünün yerine getirilmesi için ortaya çıkan maliyetler 

 Ana Yararlanıcılar ve yararlanıcılar tarafından akdedilen sözleşmenin gerektirdiği 

maliyetler(bilgi ve iletişim faaliyetleri, değerlendirmeler, harcama teyidi, çeviri gibi) 

 

NOT 

Küçük ölçekli yatırımlar proje başına en fazla 500.000.00 AVRO'ya kadar uygundur  

 

 

2.7.3 UYGUN DOLAYLI MALIYETLER (OFIS VE IDARI GIDERLER) 
 

Dolaylı maliyetler, Ana Yararlanıcı ve yararlanıcılar tarafından yapılan ofis ve idari giderleri 

kapsayan maliyetlerdir. Dolaylı maliyetler13, projenin uygulanması ile doğrudan bağlantılı projeye 

özgü maliyetler olarak tanımlanamayan uygun maliyetlerdir ve doğrudan bütçede kullanılamaz. 

Uygun olmayan maliyetler veya projenin başka bir alt bütçe kalemi veya bütçe kaleminde 

belirtilmiş maliyetler bunlara dahil değildir. 

 

Her bir Ana Ortak/Proje Ortağı tarafından, Ek 3'te sunulan yönteme göre hesaplanan sabit bir 

yüzde, altyapı ile ilgili masraflar hariç olmak üzere, projenin uygun doğrudan maliyetlerinin 

toplam tutarının %7'sini geçmediği takdirde, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir.   

 

Bu oran Hibe Sözleşmesinde sabitlenir ve ilgili tutarın talebin muhasebe belgeleri ile desteklenmesi 

gerekmez.  

 

 

2.7.4 KATMA DEĞER VERGISI (KDV) 
 

KDV, yalnızca (AB üyesi devletler için) 1046/2018 sayılı AB Tüzüğünün 186-4. Maddesi uyarınca, 

ulusal KDV mevzuatına uygun olarak diğer kaynaklardan karşılanamıyorsa ve vergiye tabi olmayan 

bir kişi dışındaki bir yararlanıcı tarafından ödenirse, AB Üye Ülkelerindeki yararlanıcılar için uygun 

görülebilir. SÖİ ortak ülkelerindeki Yararlanıcılar Finansman Anlaşmalarında belirtilen şartları 

dikkate alacaktır.   

 

Başvuruyu doldurmadan önce, her başvuran her faaliyet için KDV durumunu açıklığa kavuşturmalı 

ve KDV'yi diğer kaynaklardan geri alınabilir, kısmen geri alınabilir veya geri alınabilir olmayan 

olarak belirlemelidir. KDV'nin diğer kaynaklardan tahsil edilememesi ve Finansman Anlaşması 

aksini öngörmemesi durumunda, program tarafından finanse edilebilir ve başvuru sahibi tarafından 

ilgili birim fiyatlarına dahil edilmelidir. 

                                                
13ENI SÖİ 897/2014 sayılı Uygulama Kurallarının 51. maddesi uyarınca 
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NOT 

Uygun KDV miktarı (diğer kaynaklardan geri alınabilir olmayan) bütçenin birim fiyatlarına dahil 

edilmelidir. Harcamaların KDV'ye uygunluğu, rapor alanındaki yararlanıcı tarafından 

kanıtlanmalı ve doğrulamaya tabi olmalıdır.  

 
 

2.7.5 AYNI KATKI  
 

Mali olmayan kaynakların herhangi bir üçüncü tarafça ücretsiz olarak sağlanması, proje seviyesinde 

ayni katkı olarak addedilecektir.  

 

Ayni katkı uygun maliyet değildir ve Ana Yararlanıcı Buna rağmen, Projenin Tanımı ayni katkıda 

bulunmayı öngörüyorsa, bu katkılar uygulama sırasında sağlanmalıdır. 

 

NOT 

Ayni katkılar uygun maliyet değildir ve Ana Yararlanıcı veya yararlanıcılar tarafından sağlanan 

asgari %8 ortak finansman kapsamında değerlendirilmez.  

 

2.7.6 UYGUN OLMAYAN MALIYETLER 
 

Geçerli uygunluk kurallarına göre uygun olmayan maliyetlerin, onaylanan başvuruya dahil 

edilemeyeceğini lütfen unutmayın. 

 

Aşağıdaki maliyetler uygun değildir: 

 

a) Borçlar ve borç servis giderleri (faiz); 

b) zarar veya yükümlülük karşılıkları; 

c) Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcılar tarafından beyan edilen ve başka herhangi bir 

kaynaktan başka bir proje veya program tarafından finanse edilen maliyetler;  

d) arazi veya bina alımı; 

e) döviz kuru zararları; 

f) SÖİ ortak ülkeleriyle müzakere edilen ve ilgili Finansman Anlaşmasında tanımlanan ilgili 

hükümlerde aksi öngörülmedikçe, ulusal mevzuat uyarınca geri alınamayan durumlar haricinde, 

KDV dahil vergiler, gümrük vergisi ve harçlar; 

g) üçüncü taraflara verilen krediler;  

h) para cezaları, mali cezalar ve yargılama giderleri; 

i) 897/2014 Sayılı Tüzüğün 14. maddesinin 1. paragrafında tanımlanan ayni katkılar; 

j) Programın uygun alanı dışında faaliyetler için proje düzeyinde AB katkısının %15 eşiğini aşan 

maliyetler; 

k) kullanılmış ekipman alımı; 
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2.7.7 BÜTÇE YAPISI 
 

NOT 

Proje bütçesi, Avro cinsinden hazırlanmalıdır ve onaylanması durumunda, proje 

harcamalarının Yönetim Makamı/Ortak Teknik Sekretaryaya raporlanması yalnızca Avro 

bazında yapılacaktır! 

 

Avro bölgesi dışındaki tüm yararlanıcılar, ilgili harcamanın söz konusu ortağın ilk seviye 

kontrolörüne doğrulanması için gönderildiği ayın Avrupa Komisyonunun muhasebeye esas aylık 

döviz kurunu 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) 

kullanarak, ulusal para birimi cinsinden gerçekleşen ve ödenen harcamaları Avro'ya çevirir. 

 

 

 

Bütçede aşağıdaki kalemler vardır. Lütfen, tüm bütçe satırlarının başlıklarının eMS'de kullanılanlar 

olduklarını unutmayın:  

1. Personel maliyetleri 

2. Ofis ve İdari gider 

3. Seyahat ve konaklama 

4. Dış uzmanlık ve hizmet alımı 

5. Ekipman  

6. Altyapı ve inşaat 

 

1, 3, 4, 5 ve 6. kalemler doğrudan maliyetlerdir ve 2. kalem dolaylı maliyetleri ifade etmektedir. 

 

Bütçe Kalemi 1 – Personel Maliyetleri 

 

Dahili yönetim veya iç uzmanlığı kapsayan personel maliyetleri, ilgili yararlanıcı tarafından 

doğrudan istihdam edilen ve proje ile ilgili görevleri yerine getiren çalışanlara ödenmek kaydıyla 

uygundur. Çalışanlar halihazırda istihdam edilebilir veya hibe sözleşmesinin imzalanmasının 

ardından yararlanıcı tarafından projeye özel olarak istihdam edilebilir.  

 

Personel giderleri, sosyal güvenlik ücretleri ve diğer ücretlendirme ile ilgili maliyetleri içeren brüt 

masraflardan oluşur. Duruma göre, Ana Yararlanıcı veya yararlanıcılar tarafından normalde ödenen 

miktarı aşmamalıdır. 

Personel giderleri sadece gerçek maliyet esasına göre beyan edilir. 

 

Proje uygulamasına katılan memurlarla ilgili olarak; i) memurların doğrudan Ana Yararlanıcı 

ve/veya yararlanıcı tarafından istihdam edilmesi; ii) Ana Yararlanıcı/yararlanıcı kurumlardaki 

memurların istihdamı ile ilgili ulusal mevzuata uygun olması koşuluyla maaşlar uygun maliyet 

sayılır. Böyle bir durumda bu maaşlar eş finansmana sayılabilir. 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Personel maliyetleri harcamaları şu şekilde sınırlı olmalıdır: 

a) İlgili faaliyetler üstlenilmediğinde kuruluşun yapamayacağı faaliyetlerle ilgili, bir 

istihdam/iş sözleşmesi, görevlendirme kararı (bundan böyle "istihdam belgesi" olarak 

anılacaktır) veya kanunlarla sabit maaş ödemeleri; 

b) Aşağıdaki şartları sağlayan; istihdama dair vergileri ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi 

işveren tarafından ödenen maaş ile doğrudan ilişkili diğer masraflar: 

(i) Bir istihdam belgesi veya kanunla sabit; 

(ii) İstihdam belgesinde belirtilen mevzuata ve personel üyesinin gerçekte çalıştığı 

ülke ve/veya kuruluştaki standart uygulamalara uygun; ve 

(iii) İşveren tarafından geri alınabilir olmayan. 

 

Personel tam zamanlı çalışmaya tahsis edilebilir (çalışma süresinin %100'ü projeye tahsis edilir) 

veya proje için yarı zamanlı (esnek çalışma saati) çalıştırılabilir. 

 

Yarı zamanlı çalışma için (esnek saat sayısı) aylık zaman çizelgelerinde saat sayısı, projeye ayrılan 

gerçek zamana karşılık gelmelidir. Bir çalışma günündeki saat sayısı, ilgili ulusal mevzuatta 

belirtilen sınırı aşmamalıdır. 

Bu durumda, saatlik ücret, ulusal mevzuata göre düzenlenmiş ilgili istihdam belgesinin 

hükümlerine göre hesaplanacak ve ayrıca gerekçelendirilecektir. 

 

NOT 

Ana Yararlanıcı ve/veya yararlanıcıların Projede yer alan bazı görevleri yerine getirecek yeterli 

çalışanları olmadığında, bu görevler için dış uzmanlarla sözleşme yapılabilir. Bu maliyetler 

"Dış uzmanlık ve hizmet alımı" bütçe kalemi kapsamında gösterilir.  

 

 

NOT 

 

Proje yönetimi ve/veya uygulamasıyla ilgili görevlerin iç yönetim ve dış uzmanlar 

arasında bölüşüldüğü durumda, bunların katılımlarının maliyetleri farklı bütçe 

kalemlerinden gösterilmelidir, yani: 

- Personel maliyetleri bütçe kalemi - bir istihdam belgesi kapsamında yararlanıcı 

tarafından özellikle proje için istihdam edilen veya hâlihazırda çalışan personel 

için; 

- Dış uzmanlık ve hizmet alımı bütçe kalemi - proje yönetimi için hizmet alım 

sözleşmesi kapsamında alınan dış uzmanlar için (Bu bütçe kalemine dâhil edilen 

diğer maliyet türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bütçe Kalemi 4 - Dış 

uzmanlık ve hizmet alımı) 

 

NOT 

Ana Ortak ve Proje Ortakları tarafından atanan personel, Değerlendirme ve Seçme sürecinde 

değerlendirilecektir (daha ayrıntılı bilgi için Bölüm 4'e bakınız). 
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Bütçe Kalemi 2 – Ofis ve İdari Giderler  

 

Altyapı sağlanması ile ilgili olarak katlanılan maliyetler hariç, projenin uygun doğrudan 

maliyetlerinin %7'sine kadar olan kısmı; oranın, Ek 3’te verilen, adil, hakkaniyete dayalı ve 

doğrulanabilir bir hesaplama yöntemine dayanılarak hesaplanması şartıyla; Ana Yararlanıcı/ 

yararlanıcılar tarafından projenin uygulanması için gerekli ve katlanılan dolaylı maliyet olarak 

bütçeye konulabilir. 

 

Bölüm 2.3.4’ün 5. paragrafında belirtildiği üzere, uygun olmayan maliyetler veya projenin başka 

bir bütçe kaleminde önceden ilan edilmiş maliyetler bu gruba dahil değildir. 

 

Aşağıdaki yaklaşık maliyetler, Ek 3'te belirtildiği üzere bu bütçe kalemine dahil edilebilir:  

a) Ofis kirası;  

b) Personelin bulunduğu binalara ve büronun malzemelerine (örneğin, yangın, hırsızlık sigortası) 

ilişkin sigorta ve vergiler;  

c) Kamu hizmetleri (örneğin elektrik, ısıtma, su); 

d) Büro malzemeleri ve diğer sarf malzemeleri; 

e) Arşivler;  

f) Bakım, temizlik ve onarım;  

g) BT sistemleri (projenin uygulanmasına bağlı olarak, genel nitelikteki işletme / idari BT 

hizmetleri);  

h) İletişim (telefon, faks, İnternet, posta Hizmetleri, iş kartları);  

i) Banka transferleri için masraflar (uluslarüstü parasal işlemler dahil); 

j) Proje hesabı veya hesaplarını açıp yönetmek için yapılın banka masrafları; 

k) Ulusal veya AB mevzuatı tarafından gerekli kılındığı ölçüde, bir banka veya diğer bir finans 

kurumu tarafından sağlanan mali garantilerin maliyeti. 

 

Elektronik Başvurunun (eMS) bütçe bölümündeki tüm tutarların girişini tamamlarken, sistem, her 

bir bütçe kalemi için toplam proje başına ve Ana Ortak dahil her Proje Ortağına ayrılan yüzdeyi 

otomatik olarak hesaplar. Yüzdeler, projenin toplam uygun maliyetleri üzerinden hesaplanır. 

 

eMS’nin, ofis ve idare masraflarını projenin uygun doğrudan masraflarının en fazla %7'si olarak 

hesaplamadığını dikkate alarak, eğer mevcutsa, altyapı sağlanması ile ilgili masraflar hariç 

tutulduğunda, izin verilen azami yüzdenin aşılmamasını teminen, Ek 3'te verilen formülleri 

uygulayarak, ofis ve idari masrafların hesaplamalarını kontrol etmeniz önemletavsiye edilir. 

 

Bütçeyi nasıl dolduracağınıza ilişkin daha ayrıntılı talimatlar Bölüm 3.2.2.5 Proje bütçesinde 

verilmektedir. 

 

Bütçe Kalemi 3 – Seyahat ve Konaklama 

 

Bu bütçe kalemindeki maliyetler şöyledir:  

- Uluslararası ve ulusal ulaşım, havaalanı vergileri, feribot, yol / köprü masrafları, geçiş 

ücretleri, park ücretleri, vize ücretleri, gidiş ücretleri, yakıt, seyahat sigortası; gibi seyahat 

maliyetleri, 
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- Konaklama masrafları ve günlük ödenekler (harcırah masrafları), ya ayrı olarak veya sabit 

oran şeklinde. Bunlar her yararlanıcının ulusal mevzuatına göre uygundur; eğer herhangi 

bir sabit oran; toplam tutar, birim maliyetler veya sabit oranlı finansman temelinde 

ödenecek olursa; görev sırasında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan gündelik 

oranlarını 14 

(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_e

n)  geçmemelidir. 

 

Seyahat masrafları ve harcırah projeyle açıkça bağlantılı olmalıdır; bunlar proje çerçevesinde 

yürütülen faaliyetlerle gerekçelendirilmelidir. 

Bu bütçe kalemi altındaki harcamalar, proje ile doğrudan ilgili görevleri yerine getiren proje 

personeli veya Ana Yararlanıcı / yararlanıcıların temsilcileri için uygundur. 

 

NOT 

Tüm Başvuru Sahiplerinin, bütçede, Yönetim Faaliyet Grubu'na göre bütçelenecek programa 

ilişkin faaliyetlere (örneğin Ortak Teknik Sekretarya ile yapılan toplantılara katılım, program 

etkinlikleri vb.) katılmak için gerekli seyahat ve harcırah masraflarına dair makul bir tutar 

öngörmeleri önerilir. 

 

Mümkün ve uygun olduğunda, konuklar, hedef gruplar ve / veya nihai yararlanıcılar için nihai 

seyahat ve harcırah masraflarının alt yükleniciye verilen hizmetler bütçe kalemi kapsamında 

bütçelenmesi ve tutarların ilgili Faaliyet grubuna (Uygulama veya İletişim) dahil edilmesi 

önerilir. 

 

NOT 

Dış uzmanların seyahat ve harcırah masrafları, bu dış uzmanların hizmet alım sözleşmelerine 

dahil edilecek ve dış uzmanlık ve hizmet alımı bütçe kalemi kapsamında bütçelenecektir. 

 

Maliyet, ancak ilgili ulusal mevzuat ve ayrıca kuruluşun ilgili seyahat ve harcırah harcamaları 

kuralları ile (oranlara ilişkin olanlar dahil) uyumlu ise uygundur. 

 

Program bölgesi dışında yapılan seyahat ve harcırah giderleri, yalnızca, Bu Rehberin Bölüm 

2.4.2'sinde belirtildiği gibi, Başvuruda tanımlanan ve gerekçelendirilen faaliyetlerle bağlantılı 

olduğu ve değerlendirme ve seçim aşamasında onaylandığı ve program bölgesi dışında uygulanan 

faaliyetlerle ilgili harcamalarla ilgili genel hükümlerle uyumlu olması koşuluyla uygundur. Proje 

faaliyetlerinin yeri hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 2.6 'ya bakınız. 

 

 

 

 

                                                
14 Oran geceleme sürelerini kapsar, bu nedenle seyahatte geçirilen gece sayısına göre hesaplanması gerekir 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en
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Bütçe Kalemi 4 - Dış uzmanlık ve Hizmet alımı 

 

Bu bütçe kalemi altındaki maliyetler, Ana Yararlanıcı / yararlanıcıların dışındaki kamu veya özel 

bir kurum tarafından sağlanan dış uzmanlık ve hizmetlere karşılık gelir. Dış uzmanlar ve hizmet 

sağlayıcılar, projeyle sıkı sıkıya bağlantılı olan ve etkili bir şekilde uygulanması için gerekli belirli 

görevleri veya faaliyetleri (araştırma, anket, tercüme ve haberleşme, toplantı ve etkinliklere 

ilişkin hizmetler, vb.) yerine getirmek adına alt sözleşme ile göreve alınırlar. Dış uzmanlık ve 

hizmetler masrafları, sözleşmeler veya yazılı sözleşmeler temelinde, fatura veya eşdeğer 

belge(ler) karşılığında ödenir.  

 

NOT 

Bu uzmanlık veya hizmetler, Bölüm 2.2 İlgili Mevzuat ve Kamu Alımları bölümünde belirtildiği 

şekilde bir satın alma usulünün ardından sözleşmeye bağlanacaktır. 

 

 

Dış uzmanlık veya hizmetler, en azından uzmanlığın / hizmetin niteliğini ve miktarını, iş planında 

listelenen ilgili teslim edilebilir veya çıktılarla bağlantısını ve ilgili proje ortağının ilgili bütçesini 

belirterek başvuruda sunulmalıdır.  

 

UYARI 

Diş uzmanların sorumluluk ve görevleri uygulmama ekibinin sorumluluk ve görevleriyle 

çakışmamamlıdır. Buna bağlı olarak herhangi bir  ( görevlerin çakışmasından dolayı) çifte 

maliyet tespit, uygunsuz harcama olarak değerlendirilecek ve bütçe buna bağlı olarak 

azaltılacaktır. 

 

 

UYARI 

Dış uzmanlık veya hizmet sözleşmeleri Yararlanıcıların kendi çalışanları ile akdedilemez. 

Diğer proje yararlanıcıları veya personeli ile dış uzman veya alt yüklenici olarak sözleşme 

imzalanamaz. 

 

Gösterge mahiyetinde kabul edilebilir faaliyetler ve bu bütçe kalem altındaki ilgili maliyetler 

şunlardır: 

 

a) Araştırmalar, araştırma çalışmaları, anketler (değerlendirme, stratejileri, tasarım planları, 

el kitapları, vb.); 

b) Varsa, eğitim, (ör. Mekân ve eğitimciler) ilgili müfredat konusunda uzmanlaşmış servis 

sağlayıcılar tarafından verilmelidir; 

c) Çeviriler (konferanslar / seminerlerle ilgili alt bütçe kalemine dahil edilmesi gereken 

etkinlikler dışındaki sözlü ve yazılı çeviri masrafları); 

d) BT sistemleri ve internet sitesi geliştirme, değişiklik ve güncellemeleri (örneğin, bir proje 

BT sisteminin veya internet sitesinin kurulması ve / veya güncellenmesi);  

e) Tanıtım, iletişim, bilgilendirme (Basın bültenleri, gazete ekleri, bültenler, projeyle ilgili 

ancak belirli etkinliklere veya seminerlere bağlı olmayan diğer yayın maliyetleri vb.), proje 

sonuçlarının yaygınlaştırılması; 
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f) Etkinlik veya toplantıların düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler (etkinlikler için 

tesis ve teçhizat kiralanması, etkinliklerde sözlü çeviri, ikram servisi için hizmet alma 

masrafları, olaylarla doğrudan ilgili materyallerin basımı, materyallerin tercümesi, vb.); 

Konferanslar, seminerler, toplantılar, çalıştaylar ve etkinliklerin düzenlenmesi için yapılan 

harcamalar doğrudan Projeyle ilgili ve Bütçeden izlenebilir olmalıdır. 

(f) maddesindeki gösterge niteliğindeki harcamaların yapılması durumunda, giderleri birim 

fiyatlarla (yemek, konaklama, yer kirası, yorumlama hizmetleri, ekipman kirası, malzeme 

vs.) ayrıntılı bir döküm halinde göstermek yerine her etkinlik için genel bir tutar göstermek 

doğru bir yaklaşım olacaktır.  

 

g) Harcama doğrulama maliyetleri  

 

Romanyalı Ana Yararlanıcı/ Yararlanıcılar için, harcama doğrulama maliyetleri, Projenin 

bütçesinde uygun harcama olarak gösterilemez, zira harcama Romanya Bölgesel Kalkınma, 

Kamu Yönetimi ve Avrupa Fonları Bakanlığı bünyesinde kurulan Kontrol İrtibat Noktası kamu 

görevlileri tarafından bedelsiz olarak incelenecektir;  

 

Bulgar Ana Yararlanıcı / yararlanıcılar için harcama doğrulama maliyetleri uygundur ve bu 

bütçe kalemi kapsamında karşılanacaktır. Harcama doğrulama maliyetleri, proje 

yararlanıcısıve kontrolör arasında imzalanan, her bir proje için yapılan kontrol karşılığında 

ortak tarafından kontrolöre ödenecek tam ücreti belirleyen bir sözleşmeye göre ödenir (BGN 2 

400 = yılda 1 227.12 EUR / 200.00 leva (102,26 Avro) aylık (ilgili Bulgar proje ortağının ödediği 

seyahat ve konaklama masrafları ile sosyal sigorta dahil)). Bulgar yararlanıcıların projelerde 

harcama doğrulamasının gerçekleştirilmesi için kontrolörlerin atanması ve belirlenmesi usulü, 

tüm Bulgar yararlanıcıların Bölgesel İş Birliği Yönetimi Genel Müdürlüğüne her rapor döneminin 

sonunda (veya sondan 15 gün sonra) bir “Kontrolör Atama Talebi” gönderdikten sonra Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından uygulanır. 

Yunan Ana yararlanıcı/yararlanıcılar için kontrol kamu görevlileri tarafından yapılacağından 

harcama doğrulaması maliyet doğurmaz ve harcama doğrulamasına ilişkin maliyetin projenin 

bütçesinden karşılanması uygun değildir. 

Türk ana yararlanıcı/yararlanıcılar için harcama doğrulama maliyeti uygun harcamadır ve bu 

bütçe kalemi altında yer alır. Harcama doğrulama tutarı proje ortağı ve kontrolörler listesinden 

seçilen kontrolör arasında yapılan sözleşmeye göre ödenir. Maliyet her rapor için 750 avro olup 

her proje için 2 rapor sunulacağından toplamda 1500 avrodur. 

Diğer tüm ülkelerde (Ermenistan, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna) Ana Yararlanıcı / 

yararlanıcılar için, dış değerlendiricilerin harcama doğrulama masraflarının karşılanması için 

kullanılacak belirli tutarların bütçeye dahil edilmesi zorunludur.  

 

h) Eğer Projeyle doğrudan ilgili ve projenin uygulaması için gerekliyse Hukuk danışmanlığı 

ücretleri, noterlik hizmetleri; 

i) Teknik ve mali uzmanlık, diğer danışmanlık ve muhasebe hizmetleri; 

j) Kurum dışı uzmanlar ve / veya yukarıda belirtilen diğer kişiler için seyahat ve harcırahları 

8 misafirler, hedef gruplar, vb.);  

k)  Hizmetler için alt yüklenici ile sözleşme yapıldığında personelin seyahat giderleri ( Örnek: 

personel seyahat ettiğinde şoför ile birlikte araba kiralanması)  
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l) Proje için gerekli olan diğer uzmanlık ve hizmetler. 

 

Bütçe Kalemi 5 - Ekipman  

 

Bu bütçe kalemi altındaki maliyetler proje amacına yönelik olarak Ana yararlanıcıc/yararlancıcı 

tarafından satın alınan veya kiralanan proje bütçesinde listelenmesi gereken ekipman ve 

tedariklerden oluşur. 

 

Kapsamına dayanarak, 5. Bütçe kalemi altındaki ekipman iki tür altında yer alabilir: 

 

a) Proje ekipmanı Proje personelinin günlük işleri ve/veya belirli proje faaliyetlerinin 

yapılması için gerekli olan satın alınan veya kiralanan araç ve gereçleridir ( ör. masaüstü 

bilgisayarlar, tabletler, monitörler, klavyeler, fareler, yazıcılar, tarayıcılar, dijital 

projeksiyon aletleri, dijital/video kameralar, cep telefonları, ofis mobilyası, işletim 

sistemi gibi BT yazılımları, ofis programları, antivirüs programları). 

 

Bu gibi ekipmanlar bu bütçe kalemi altında Yönetimi Faaliyet Grubu (eğer alım proje yönetimi 

kullanımı için ise) içinde ve ya Uygulama Faaliyet Grubu ( eğer tanımlanan faaliyetler tarafından 

gerekli olduğu gerekçelendirildiyse) içinde bütçelendirilmelidir 

 

b) Bölüm 3.2.2.4 Çalışma planı- Faaliyetler Grubu’nda tanımlandığı şekilde (ör. Teknik 

ekipman ve çözümlemeler vb.) küçük ölçekli yatırımın parçası olan ekipman Bütçe 

Kalemi 6’ya ait yatırımla ilgili inşaat işleri ile karıştırılmamalıdır. Ancak, böyle bir 

maliyet öngörülüyorsa, bu Rehberin  8. ekinde yer alan örneğe göre bunun bütçe tahmini 

başvuru ile birlikte sunulmalıdır  

 
Bu türdeki ekipman bu bütçe kalmei altında Yatırım Faaliyet Grubu içinde bütçelendirilmelidir. 

 

Bu bütçe kalemine ait geçerli maliyet listesi: 

a. Ofis malzemesi; 

b. BT donanım ve yazılımı; 

c. Mobilya ve bağlantı parçaları; 

d. Laboratuvar ekipmanları; 

e. Makineler ve ekipmanları, 

f. Aletler veya aygıtlar; 

g. Araçlar; 

h. Proje için ihtiyaç duyulan diğer özel ekipmanlar 

i. Ekipmanın çalışması için gerekli sarf malzemeleri 

 

Tüm ekipmanlar, en azından alınacak ekipmanın türü ve miktarı, iş planında listelenen ilgili 

faaliyet grubu ile sonuç veya çıktılarla bağlantısı ve ilgili yararlanıcıların ilgili bütçesi açıklanarak 

başvuruda düzgün bir şekilde belirtilmelidir.  
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Proje uygulaması sırasında, başvuruda açıkça belirtilmeyen herhangi bir ekipmanın satın alınması 

için Yönetim Makamının önceden yazılı onayı gereklidir.  

 

NOT 

Kiralanmış ekipmanlar için, maliyet(ler), yalnızca Başvuruda sağlanan iyi bir gerekçeye 

dayandığı takdirde uygun olacaktır. 

 

NOT 

Proje personelinin günlük çalışması için gerekli olan sarf malzemeleri  (ör. kağıt, toner vb.)bu 

bütçe kalemine dahil edilmemelidir ve bütçe kalemi 2 – ofis ve idari giderler altına konulmaldır.  

 

Bütçe Kalemi 6 -  Altyapı ve inşaat işleri  

 

Altyapı ve inşaat işleri için harcamalar, Projenin uygulanması ve hedeflerine ulaşması için gerekli 

olan küçük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesi için Ana yararlanıcıların / yararlanıcıların 

yüklendiği maliyetleri belirtir. 

 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2014/24/AB sayılı ve 26.02.2014 tarihli Direktifinin ve 2. 

maddesinin 1. paragrafı uyarınca Program 'inşaat işi'ni  bir ekonomik ve teknik işlevi yerine 

getirmek için kendi içinde yeteli olan bir bütün olarak alınan bir bina ve inşaat mühendislik 

işinin sonucu olarak tanımlar. 

 

Bu nedenle, çalışma veya inşaat işlerinin hem tasarımı hem çalışması ve aynı zamanda inşaat 

alanı hazırlığı, sevkiyat, teslim, yükleme, yenileme bu bütçe kalemi altında yer almalıdır. 

 

Projenin bir altyapı bileşeni içerdiği durumlarda, proje, projenin kapanışından itibaren beş yıl 

içinde başlangıç hedeflerini zayıflatacak, nitelik, amaç veya uygulama koşullarını etkileyen önemli 

bir değişiklik geçirmemelidir. 

 

 

Gösterge mahiyetinde kabul edilebilir faaliyetler ve bu bütçe kalem altındaki ilgili maliyetler 

şunlardır: 

 

(i) İnşaat maliyetleri, ana küçük ölçekli yatırım konusuna erişim yollarının iyileştirilmesi, 

hafif sinyalizasyon ve trafik işaretleri, barajlar, engellilerin erişimi için özel imkanlar; 

(ii) Gözlem, ziyaretçi, bilgi ve eğlence merkezlerinin inşası /iyileştirilmesi, kültürel 

altyapının yeniden yapımı/inşası/kurtarılması;  

(iii) Ana küçük ölçekli yatırım konusuna ait binaların genişletilmesi, modernizasyonu ve 

iyileştirilmesi ile ilgili maliyetler; 

(iv) Afet riskini azaltmaya ve afetlerin azaltılmasına yardımcı olan altyapıyla ilgili 

maliyetler; 

(v) Atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesi, nehir kıyılarındaki ve kıyılardaki yasa dışı 

boşaltma ve depolama alanlarının azaltılması ve bunların olumsuz etkilerinin 

önlenmesiyle ilgili maliyetler; 
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(vi) Altyapı sağlama masrafları: ana küçük ölçekli yatırım konusuna ait binaların elektrik / 

gaz / su temini sistemleri, kanalizasyon sistemi, termik enerji hattı, iletişim şebekeleri 

vb. ile bağlantılandırılması; 

 

Başvuru sahipleri başvuru ile birlikte aşağıdakileri de sunmalıdır: 

-yapılabilirlik (fizibilite çalışması) veya eş değer belge ( ilgili başvuru sahibinin ulusal mevzuatına 

göre) ulusal dilde ana bölümlerin resmi olmayan İngilizce çevirisi ile birlikte, 

- Bu rehberin içinde listelendiği şekilde asgari zorunlu alanların doldurulmuş olduğu 7. Eki 

Bu rehberin ek 8’inde örneği yer alan bütçe tahmini 

 

Altyapı içeren projeler için, Ana Ortak ve Proje Ortakları, Ortak Teknik Sekretaryanın talebi 

üzerine; arazi ve gerçekleştirilecek / iyileştirilecek / geliştirilecek altyapı üzerindeki mülkiyet 

hakkını ispatlayan belgeleri Başvuruda anlatıldığı şekilde, sözleşme öncesi aşamada sunmak 

zorundadır. 

 

 

2.8 GELIRLER 
 

Projenin gelir üretmesi halinde, bu proje harcamalarının karşılanması için kullanılabilir. Son 

bilançoda gelir fazlası olması halinde, bu, projenin toplam uygun maliyetlerinden düşülür. 

 

Gelirlere; bir proje tarafından sağlanan mal veya hizmetler için kullanıcılar tarafından doğrudan 

ödenen nakit girdileri; Fuar, sergi, vb. etkinliklerde ürün veya hizmetlerden faydalanmak adına 

altyapının kullanımı için kullanıcıların doğrudan yaptığı masraflar veya hizmetler için ödemeler 

(örneğin eğitimlere katılım); alınan ön finansman ile elde edilen faiz; örnek olarak gösterilebilir. 

 

NOT 

Proje uygulaması sırasında proje kapsamında gelir elde eden her yararlanıcı, elde edilen 

gelirlerle ilgili ayrıntılı, zamanlı, yeterli ve izlenebilir bilgileri saklamalıdır. 

 

NOT 

Proje kapsamında hibe kâr amaçlı kullanılamaz.  

 “Kâr”, faturaların Birlik hibesi ile sınırlı olduğu ve gelirin eylem ile iş programı nedeniyle 

ortaya çıktığı durumda fatura tutarının Yönetim Makamınca onaylanan uygun maliyetlerin 

üzerinde kalan hesaplanan ödeme bakiyesi fazlası” olarak tanımlanmıştır.15 

 

2.9 BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM 
 

 
Bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin amacı, Avrupa Birliğinin eylemiyle ilgili halkın 
farkındalığını artırmak, ENI SÖİ'nin görünürlüğünü artırmak ve tüm katılımcı ülkelerde Avrupa 
Birliği desteğinin tutarlı bir imajını oluşturmaktır. 

 

                                                
15 1046/2018 sayılı AB tüzüğü uyarınca 
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Tüm projelerde, bilgi ve iletişim faaliyetleri doğru planlanmalı ve proje faaliyetlerinin başarıları 

ve etkileri üzerinde odaklanılmalıdır. İletişim çabalarının etkisini en üst düzeye çıkarmak için: 

 Faaliyetlerin zamanında yapılması, 

 Faaliyetlerin, harcadıkları kaynaklar ve beklenen etki bakımından uygun olması, 

 Kullanılan bilgilerin doğru olması, 

 Doğru kitlelerin hedeflenmesi gibi şartlar sağlanmalıdır. 

 

Aşağıdaki bilgi ve iletişim faaliyetleri Başvuru(lar) da öngörülebilir: Basın bültenleri, basın 

toplantıları, bildiriler, broşürler, bültenler, afişler, tanıtım ürünleri, görsel-işitsel yayınlar, halka 

açık etkinlikler, bilgi kampanyaları, internet teknoloji ve araçları (internet ve sosyal medya dahil), 

pankartlar,/ internet pankartkarı, araçlar, 

Tedarik ve ekipman etiketleri, paneller ( temel olarak küöük ölçekli yatırım /inşaat işleri için), 

etc. 

 

Temel bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerine ilişkin daha ayrıntılı uygulama rehberleri(şablonlar 

dahil), programın internet sitesinde yayınlanan Programın İletişim ve Görünürlük El Kitabında 

bulunmaktadır:   https://blacksea-cbc.net/home/communication-materials/. 

 

 

Not: Lütfen tanıtım materyali üretimini kesinlikle gerekli olanla sınırlı tutun.  

 

 

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması çok önemlidir! 

 

Ana Ortak ve Proje Ortaklarının mümkün olduğunca proje iletişim planlarında sonuçların 

yaygınlaştırılmasına yönelik planlar eklemesi önerilir. 

 

Öngörülmüş olması halinde, ‘‘yaygınlaştırma’ faaliyetleri, proje sonuçlarını ulusal ve bölgesel 

düzeyde daha geniş politikalara, stratejilere, eylem planlarına dönüştürmeyi hedeflemeli ve hedef 

kitlenin / hedef grupların / ilgili paydaşların farkındalıklarını artırmaya odaklanmalıdır. 

Yaygınlaştırma proje çıktılarının birleştirilmesini aşağıdaki hedeflerle birlikte amaçlamaktadır: 

-Proje tarafından ortaya çıkarılan sonuç ve bilgileri daha ulaşılabilir hale getirmek ve bilgi 

aktarımını geliştirmek; 

- Var olan bilgi ve deneyime dayanarak, karşılaştırma ve ayrıntılı içerik analizi yoluyla ek sonuçlar 

elde etmek; 

-Performans ve dağıtımı arttırmak için bu bilgi ve sonuçların tekrar kullanım ve/veya aktarımını 

teşvik etmek;  

- Bölgesel politikanın belirli alanlarındaki sonuçlarlar ile ilgili iletişimi geliştirmek ve 

farkındalığı arttırmak. 

 

2.10 YATAY KONULAR 
 

Program tarafından ele alınan öncelikler yanında, üç yatay konuda bu Programın merkezinde yer 

alır.  

http://www.blacksea-cbc.net/
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Desteklenen projeler, faaliyetlerine, çıktılarına ve sonuçlarına çevresel sürdürülebilirlik, 

cinsiyet eşitliği ve duruma göre, demokrasi ve insan hakları gibi yatay konuları içermek 

zorundadır. 

 

Başvuru sahipleri, değerlendirme ve seçim sürecinde titiz bir değerlendirmeye tabi 

olacaklarından, projeleri arasında ortak konuları tüm projelerinde yaygınlaştırmak için gereken 

şartları değerlendirmelidir. 

 

Çevresel sürdürülebilirlik - faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak sorumlu 

kararlar vermekle ilgilidir. Sadece faaliyetlerin çevre üzerindeki anlık etkisi değil uzun vadeli 

etkileri de göz önüne alınmalıdır. 

Özel faaliyetler, çevre koruma gereksinimleri, kaynak verimliliği, atık ve kirliliğin önlenmesi / 

yönetimi, iklim değişikliğini azaltma ve uyarlama, felaket önleme ve yönetimi vb. konularını 

dikkate alacaktır. 

 

Program çerçevesinde finanse edilen tüm projelerin çevresel faktörleri içermesi gereklidir. Bu 

özellikle, enerji verimliliği ile ilişkili olarak, suyun kullanımı, yüzeyden veya yer altı su 

rezervlerinden su çıkarma, atık üretimi vb. ile ilişkili olarak, uygulama sırasında iyi çevresel 

uygulamaları takip etmeyi içermektedir.  

 

NOT 

Yararlanıcı, bir proje faaliyetinin çevreye zararlı olabileceğinden şüpheleniyorsa çevresel yerel 

/ bölgesel makamla görüşmeli ve gerekirse yerel mevzuata uygun olarak yerel / bölgesel 

makamın belirttiği durumlarda, ücretini kendisi karşılamak suretiyle bir Çevresel Etki 

Değerlendirmesi yapmalıdır. 

 

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği - Cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, seçilen önceliklerin tümünde 

projelerde ele alınması gereken yatay bir konudur. Kadınlar ve Erkekler, programın fırsatları ve 

yararlarına eşit derecede erişebilecektir. 

 

Tüm projeler eşitlik, fırsat eşitliği, haklar, menfaat dağılımı, erkekler ve kadınlara düşen 

sorumluluklar gibi toplumsal cinsiyete dayalı konuları dikkate almak zorundadırlar. Bu bağlamda 

projeden sonra toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmış olacağı değerlendirildiğinde, örneğin 

çeşitli eğitim faaliyetleri vs. ile planlama faaliyetleri toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele 

alınarakyürütülebilir. 

 

Aşağıdaki hususlar Başvuruda açıklanabilir ve cinsiyet eşitliği ile bağlantılı olarak proje uygulaması 

sırasında da göz önünde bulundurulabilir: 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak için rakamsal bir taahhüt (ör. Temsil: projenin 

faaliyetlerinde işe alınacak kadın sayısının veya göstergelerinin (istihdamda dengeli kota) 

olması, yönetim pozisyonlarda eşit temsiliyet, ödemelerde cinsiyet eşitliği) 

 İnternet sitesindeki resimler ve basılı materyal cinsiyet eşitliğini yansıtmalıdır 

 Özellikle cinsiyete dayalı ihtiyaç ve özelliklere uyunuz 

 Kadınlara yönelik eğitimin kolaylaştırınız. 
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Demokrasi ve insan hakları - projelerin yararlanıcıları, demokrasi, iyi yönetişim ve insan 

haklarıyla ilgili düşünce ve uygulamaları bütüncül bir şekilde ele almaya çalışacaklardır. 

Ayrıca, bu ilke kapsamında iyi uygulamaların paylaşımının yanı sıra, projenin mali raporlamasının 

düzenli ve şeffaflık içerisinde yapılması, proje sonuçlarının anlaşılır olması ve olabildiğince 

yaygınlaştırılması, belirli hedef gruplara (örneğin, etnik azınlıklara) karşı ayrımcılığın önlenmesi, 

projenin ilgili herhangi bir insan hakkına saygı gösterilmesine destek olup olmadığı vb. konuları 

içerebilir.      

 

Aşağıdaki yatay sorunlar veya yöntemler, seçilen tüm önceliklerdeki projelerde dikkate 

alınacaktır:  

- Devlet dışındaki aktörlerin rolünü arttırmak ve kamu politikası yapımında ortak olarak 

kapasitelerini artırmak için STK'lar ve diğer hükümet dışı gruplar arasındaki iş birliğinin 

geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasite oluşturma bileşenleri de dahil olmak 

üzere 'Halktan Halka' eylemlerin düzenlenmesi; 

- Kamu idaresi reformunu, yönetimin, yerelleştirilmesini ve yerel yönetimi desteklenerek; 

yerel ve bölgesel otoriteler arasında artan iş birliği, yerel/bölgesel otoriteler ve kuruluşlar 

için yerel ve bölgesel iyi yönetişim ve kapasite oluşturma unsurlarının geliştirilmesi; 

- Vatandaşların bilgi erişimini artıracak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve 

geliştirilmesi için destek.  

 

Buna ek olarak, programın tematik hedefleri ve önceliklerinin, insan haklarının aşağıdaki yönlerine 

olumlu katkıda bulunması beklenmektedir: 

- Hedef 1 öncelikleri kapsamında iş ve girişimciliğin teşviki yoluyla vatandaşların istihdam 

edilmesine ve ekonomik girişimlerde bulunma hakkı; 

- Eğitime daha iyi erişim ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla kültürel değişim için daha iyi 

fırsatlar, gençlerin eğitilmesi ve kültürel iş birliğinin teşviki (Hedef 1 öncelikleri ve tahmini 

faaliyetler kapsamında destek sağlanmaktadır); 

- Hedef 2 öncelikleri kapsamında, çevre koruma koordinasyonunun geliştirilmesi ve deniz 

kirliliğinin iş Birliği içerisinde azaltılması yoluyla ekolojik yaşam standartlarının yükseltilmesi. 

 

Projenin uygulanması sırasında yararlanıcılar tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde 

bulundurulabilir: 

- Etkinliklerin gerçekleşeceği tüm mekanların engelli kişilere erişilebilir kılınması. 

- Proje internet sitesinde görme engelli kişilere yönelik bilgilerin erişilebilirliğinin sağlanması 

(büyük karakterlerin kullanılması). 

- İlgili uygun bölgelerdeki azınlıklara, düzenlenen etkinlikler için özel davetiyeler 

gönderilmesi (örneğin Romanlar). 

- Kamu alımlarında dolaylı ayrımcılığa dikkat ediniz (örneğin, belirli bir mevki şart 

koşulduğunda dolaylı yoldan yaş ayrımcılığı ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için "veya 

eşdeğeri" formülünü kullanın). 
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2.11 İLGILI MEVZUAT VE KAMU ALIMLARI 
 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların, proje faaliyetlerini yerine getirmek için yüklenicilerle satın 

alma sözleşmeleri yapmaları gerekiyorsa, 897/2014 sayılı Tüzükte belirtilen satın alma kurallarına 

uymaları gerekir. 

 

Üye Devletlerdeki Sözleşme Makamları veya Sözleşme Kuruluşları (satın alma usulleri için geçerli 

olan Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde), 897/2014 sayılı Tüzüğün 52. maddesinin 1. 

paragrafında belirtildiği üzere, Avrupa Birliği mevzuatı ile bağlantılı olarak kabul edilen ulusal 

mevzuat, düzenleme ve idari hükümleri uygulayacaktır. 

 

Diğer tüm durumlarda, kamu yararlanıcıları veya özel yararlanıcılar, 897/2014 Sayılı Tüzüğün 52. 

maddesinin 2. paragrafı ila 56. maddelerinde belirtilen hükümleri uygulayacak ve şunlarla 

tamamlayacaktır: 

a) Bir SÖİ Ortak Ülkesinde kurulmuş olan Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılarda, ilgili SÖİ Ortak 

Ülkesi ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Finansman Anlaşmasının hükümleri 

uygulanacaktır. Finansman Anlaşmalarında başka türlü öngörülmediyse, usul türlerine dair 

şablon ve ayrıntılar için Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların ilgili satın alma usulünü 

başlattığı anda yürürlükte olan AB Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) 

hükümleri uygulanacaktır; 

b) Üye Devletlerde Sözleşme Makamı veya Sözleşme Kuruluşları (satın alma usulleri için 

geçerli olan Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde) olmayan Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılarda, 

usul türlerine dair şablon ve ayrıntılar için Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların ilgili satın 

alma usulünü başlattığı anda yürürlükte olan AB Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama 

Kılavuzu (PRAG) hükümleri uygulanacaktır. 

 

Yukarıdaki paragraf dikkate alınmaksızın, AB Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu 

(PRAG) kullanmakla yükümlü Ana Yararlanıcı / Yararlanıcılarda, 60.000 Avroyu geçmeyen 

sözleşmelerde, usul türlerine dair şablon ve ayrıntılar için Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların 

ilgili satın alma usulünü başlattığı anda yürürlükte olan hükümler uygulanacaktır. 

 

Her durumda, 236/2014 sayılı Tüzüğün 8. ve 9. maddelerinde belirtilen uyruk ve menşe kuralları 

uygulanacaktır. 

 

2.12  DEVLET DESTEĞI 
 

2.12.1 GENEL HÜKÜMLER 
 

Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 107. maddesine (eski 87. maddesi) istinaden devlet 

desteği, bir Üye Devlet veya Devlet kaynakları yoluyla herhangi bir biçimde, belirli teşebbüslerin 

veya belirli malların üretiminin lehine rekabeti bozan veya bozmakla tehdit eden, böylelikle 

Üye Devletler arasındaki ticareti etkileyen, her türlü yardım anlamına gelir.  

 

NOT 

Bir projede ortak yüklenici olamaz. 
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Devlet desteği 2014-2020 Karadeniz Havzası Programı altında desteklenmez ve ana yararlanıcı 

veya yararlanıcıya sağlanamaz. 

 

Antlaşma'nın anlamı çerçevesinde devlet desteği ile ilgili faaliyetlerin varlığını doğrulamak için 

aşağıdaki unsurlar değerlendirilmelidir: 

 

 Kriterler Açıklama 

1 Kamu kaynakları kullanılıyor mu? Hibe AB'den geldiği için kriter daima sağlanır. 

2 Kamu kaynakları yararlanıcılara 

seçilerek mi verilmektedir? 

Kriter hibe yararlanıcıları için her zaman sağlanır, 

çünkü teklif çağrısı yoluyla seçilirler. Dolaylı yardım 

söz konusu olduğunda değerlendirilmelidir.  

3 Yararlanıcı bir "teşebbüs" mü? Bir 

pazara sunulan herhangi bir ürün 

ve / veya hizmet var mı? Projede 

ekonomik bir faaliyet var mı? 

Bir kuruluşun teşebbüs olarak sınıflandırılması her 

zaman belirli bir faaliyete göre yapılır. Bir pazarda mal 

ve hizmet sunmaktan oluşan herhangi bir faaliyet 

ekonomik bir faaliyettir. Yardım sağlanan, bir pazarda 

mal veya hizmet sunuyorsa bir "teşebbüs"tür. Bu, 

hukuki statüsüne, finansman şekline ve amacının kâr 

amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Bir 

işletme; kamu kuruluşu, STK, dernek, üniversite vb. 

olabilir. 

4 Yararlanıcı normalde piyasada 

sahip olmadığı bir fayda elde 

ediyor mu? 

Bir teşebbüsün normal piyasa koşullarında elde 

edemediği bir faydayı (çıkar) Yararlanıcıya sağlayan 

herhangi bir proje faaliyeti, 

5 Yardım, Avrupa Birliğindeki 

rekabet ve ticareti bozuyor veya 

bozmakla tehdit ediyor mu?  

Devlet tarafından sağlanan bir yardımın, alıcının 

rekabet ettiği diğer teşebbüslere kıyasla rekabetçi 

konumunu iyileştirme ihtimali olan durumlarda, 

rekabet ve ticareti bozduğu veya bozmakla tehdit 

ettiği düşünülür.  
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NOT 

Programın doğrudan yararlanıcıları olan kuruluşlar tarafından alınan fonlar tanımlanabilir 

teşebbüslere / teşebbüs gruplarına yönlendirilirse dolaylı bir fayda da (dolaylı Devlet desteği) 

sağlanabilir (örneğin, fonlar, Ana Yararlanıcı/ yararlanıcılar tarafından, belirli teşebbüslerin 

çalışanlarının eğitiminde kullanılırsa vb.). Bu nedenle, normal piyasa koşullarında 

yapmayacakları proje faaliyetleri sayesinde bir fayda elde ederler. Bu, Devlet yardımı almış 

olabileceklerini ima etmektedir. 

 

 

Yukarıda belirtilenler ışığında, Program fonlarının yararlanıcıları ile faaliyetlerin yararlanıcıları 

arasında net bir ayrım yapılmalıdır.  

 

 

Devlet kaynakları kullanılıyor mu? 

Seçilen yararlanıcılara devlet kaynakları veriliyor 

mu? 

 

Yararlanıcı bir “teşebbüs” mü? Pazarda ürün ve/veya 

hizmet satıyor mu? 

 

Yararlanıcı normalde pazarda elde edemeyeceği bir 

fayda sağlıyor mu? 

 

Yardım, Avrupa Birliği içindeki rekabeti ve ticareti 

bozuyor mu veya bozmakla tehdit ediyor mu? 

Beş EVET cevabı Devlet Desteği alındığı anlamına 

gelir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYIR 

cevabı 

Devlet 

Desteği 

alınmadığı 

anlamına 

gelir. 

 

Hayır 

Evet 

 

Hayır 

 

Hayır 

 

Hayır 

 

Hayır 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 
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Bu nedenle, Başvuruyu hazırlarken ve devlet yardım öz değerlendirmesini tamamlarken, her bir 

Ana Ortak da kendisinin ve Proje Ortaklarının faaliyetlerinin üçüncü taraflara Devlet desteği 

sağlayıp sağlamayacağını da göz önüne almalıdır. 

 

2.12.2 BU ÇAĞRI IÇIN HÜKÜMLER  
 

Başvuru hazırlanırken tüm Başvuru Sahiplerinden, faaliyetlerinin Devlet desteği(doğrudan ve 

dolaylı) ile ilgili olma durumunu kontrol etmeleri istenmektedir. 

 

Genel bir ilke olarak, tüm proje faaliyetlerinin, devlet desteği ile ilgili olup olmadıklarını 

belirlemek için ortak seviyesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Her bir Ana Ortak, Başvuru ile 

birlikte bir Devlet desteği öz değerlendirme beyannamesi (bkz. Ek 4) sunmalıdır. Devlet desteği öz 

değerlendirme beyannamesinin amacı, Başvuru(lar)a sağlanan fonların Devlet desteği içerip 

içermeyeceğini belirlemektir.  

 

Öz değerlendirme sırasında, Ana Ortak ve Proje Ortakları aşağıdakilere ilişkin hususları açıklığa 

kavuşturmalıdır: 

 

 "Teşebbüs" ve "ekonomik faaliyet" tanımı 

Devlet desteklerinin mevcut olması için, alıcı, yukarıda tanımlanan anlamda bir "teşebbüs" 

olmalıdır. Buna göre, ilk adım, proje içerisinde üstlenilecek faaliyetin tabiatı ve özellikle de 

ekonomik bir faaliyeti içerip içermediği ile ilgili bilgileri içerir. Eğer ekonomik bir faaliyet değilse, 

başvuru sahibi Devlet desteği amaçlı bir teşebbüs değildir ve Devlet desteğinin olmadığı sonucuna 

varılır.  

 

Ekonomik faaliyet genel olarak, ‘belirli bir piyasada mal ve hizmet sunmak’ olarak tanımlanır. 

Asıl soru tüzel kişiler tarafından yürütülecek faaliyetlerin (ör. araştırma ve/veya danışma ve/veya 

eğitim faaliyetleri vb.) kâr amacı güdüp gütmediğidir. Eğer öyleyse, faaliyet büyük olasılıkla 

“ekonomik” olarak nitelendirilir ve bu yüzden ortak bir “teşebbüs” olarak değerlendirilir. 

 

 Devlet desteği ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması 

İkinci adım olarak, “ekonomik” olarak tanımlanan faaliyetlerin, (projedeki ilgili ortağın ekonomik 

olmayan faaliyetleri bu bağlamda değerlendirilmez) Devlet desteği ile bağlantıları değerlendirilir. 

 

Asıl soru, ortada belirli bir faaliyeti desteklemenin sağladığı seçici bir avantaj olup olmadığıdır, 

yani bu durumda bir teşebbüsün(ortağın) ‘normal piyasa koşullarında’ sağlayamayacağı bir fayda 

olup olmadığı veya ücretsiz eğitim, ücretsiz reklam veya düşük kira gibi normalde karşılaşacağı 

maliyetlerin azalıp azalmadığıdır. Eğer başvuru sahibine sağlanmış seçici bir avantaj yoksa, Devlet 

desteği yok demektir. 

 

 Hibe ile finanse edilmiş faaliyetlerin, AB içerisindeki veya Avrupa Birliği ile belirli SÖİ 
Ortak Ülkeleri arasındaki rekabeti ve ticareti bozma veya bozmakla tehdit etme 
olasılığının belirlenmesi.   
 

Son adım, beşinci kriterin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamaktır.  Eğer söz konusu hizmet 
veya ürünler yalnızca yerel piyasayı etkiliyor ise AB Üye Ülkeleri arasındaki veya bu ülkelerle 
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belirli SÖİ Ortak Ülkeleri arasındaki ticaret etkilenmez. Bunu teyit edebilmek için, yararlanıcılar 
aşağıdaki maddeleri yerine getirmek zorundadır: 

- yardımın ilgili bölgede talebin veya yatırımların artmasına sebep olmadığını ve diğer Üye 
Ülkelerden/katılımcı ülkelerden teşebbüslerin kurulmasına engel olmadığını göstermek; 

- projede üretilen mal ve hizmetlerin tamamen yerel olduğunu veya coğrafi olarak kısıtlı bir 
çekim alanı olduğunu göstermek;  

- piyasalar ve özellikle de Üye Ülkelerin/ katılımcı ülkelerin tüketicileri üzerinde 
olabildiğince az etkisi olduğunu göstermek. 

 

Devlet desteği,  Bölüm 4’te anlatıldığı üzere Seçim Komitesi tarafından Bölüm 4’te tanımlanan 

değerlendirme ve seçme süreci sırasında değerlendirilecektir. 

 

Doğrudan veya dolaylı yoldan bir devlet desteğinin bulunduğu durumlarda, bağımsız 

değerlendiricilerin önerileri doğrultusunda olası devlet desteği ile ilgili faaliyetlerde 

değişiklikler yapılabilir. Ancak, yapılacak herhangi bir değişiklik, teklifin tabiatını veya 

başlangıçta verilen kalite değerlendirmesi puanını etkilememelidir. 

 

Yukarıdaki seçeneğin uygulanabilir olmadığı durumlarda ilgili proje reddedilecektir. 

 

Planlı faaliyetlerin aşağıda bulunan öneriler ile uyumluluğu, bu faaliyetlerin (büyük olasılıkla) 

devlet desteği ile bağlantısı olmadığına işaret eder: 

 

 Devlet desteğine bağlı ekonomik faaliyetler proje ortağı tarafından değil kamu satın alma 

kurallarına uygun olarak seçilen hizmet sağlayıcısı tarafından yürütülür; 

 

NOT 

Açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir satın alma usulü, sözleşmenin kazanılması için adil bir 

rekabetten yanadır ve en iyi teklifin tarafsız olarak seçilmesini sağlar. 

 

 Bir araştırma kurumunun veya altyapısının hem ekonomik hem de ekonomik olmayan 

faaliyetler için kullanılması durumunda kamu fonu, ekonomik faaliyetlere dayalı maliyetleri 

kapsadığı için devlet desteği kuralları çerçevesine dahildir. Araştırma kurumunun veya 

altyapısının yalnızca ekonomik faaliyetler için kullanıldığı durumlarda, eğer ekonomik 

kullanım doğrudan araştırma kurumunun veya altyapısının işleyişine bağlı ve bu işleyiş için 

gerekli veya tabiatı gereği asıl ekonomik olmayan kullanımına bağlı ise ve de kısıtlı bir 

kapsamı var ise, bunun finansmanı devlet desteği kurallarının tamamen dışında kalabilir 

(her yıl ekonomik faaliyet için ayrılan araştırma altyapısı kapasitesi yıllık toplam 

kapasitenin %20’sini aşmamalıdır). 

 

İlgili koşullara bağlı olarak, ekonomik faaliyetlerin “yıllık toplam kapasite payını” ölçerek, 

kullanım süresi veya yıllık tüketilen girdilerin toplam değeri gibi göstergelere güvenilebilmektedir. 

 

Ekonomik bir faaliyette, ekonomik olmayan faaliyetlerle “tam olarak aynı girdilerin” (malzeme, 

ekipman, iş gücü ve sabit sermaye gibi) kullanılması durumunda bu ekonomik faaliyet “doğrudan 

araştırma kurumunun veya altyapısının işleyişine bağlı ve bu işleyiş için gerekli veya tabiatı gereği 

asıl ekonomik olmayan kullanımına bağlı” olarak değerlendirilir. 
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 Araştırma & geliştirme & yenilik faaliyetleri alanında, aşağıdaki faaliyetler çoğunlukla 

ekonomik olmayan özellikler taşır: 

 

a) araştırma kurumlarının ve altyapılarının öncelikli faaliyetleri, özellikle de: 

 daha iyi ve daha çok insan kaynağı sağlamak için eğitim. Ağırlıklı olarak veya bütünüyle 

Devlet tarafından finanse edilen ve Devlet tarafından denetlenen, ulusal eğitim sistemi 

içerisinde düzenlenen kamu eğitimleri ekonomik olmayan faaliyet olarak değerlendirilir. 

 Araştırma kurumlarının veya altyapılarının iş birliğinde bulunarak gerçekleştirdiği ortak 

çalışmaya dayalı olan ve teşebbüslerin ekonomik çıkarları tarafından etkilenmemiş Ar-Ge 

de dahil olmak üzere daha fazla bilgi ve anlayış için gerçekleştirilen bağımsız Ar-Ge 

çalışmaları (Ar-Ge hizmetlerinin sağlanması ve teşebbüsler adına gerçekleştirilen Ar-Ge 

çalışmaları bağımsız Ar-Ge olarak nitelendirilmez) 

 örneğin öğretim, erişime açık veri tabanı, açık yayımlar veya açık yazılımlar aracılığıyla 

araştırma sonuçlarının tüm ilgili gerçek veya tüzel kişilere ayrım yapılmadan dağıtılması. 

Bu konu özellikle, öğrenim ve bağımsız araştırmalar için kullanılan üniversite binalarının, 

sınıfların, kütüphanelerin, laboratuvarların ve teçhizatın ıslah edilmesini ilgilendirir. 

Ayrıca, araştırma altyapısı tarafından, ortaklaşa veya başkası adına gerçekleştirilen bilgi 

aktarım faaliyetleri, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tekrardan altyapının ekonomik 

olmayan faaliyetlerine yatırılması şartıyla, genel olarak ekonomik olmayan faaliyetler 

olarak değerlendirilir.  

 

b) birimleri de dahil olmak üzere araştırma kurumu veya altyapısı tarafından ortaklaşa veya bu 

gibi başka tüzel kişiler adına gerçekleştirilen ve bu faaliyetlerden elde edilen tüm gelirlerin 

araştırma kurumu veya altyapısının öncelikli faaliyetlerine yeniden yatırıldığı bilgi aktarım 

faaliyetleri. 

 

 Olası rakip de dahil olmak üzere tüm paydaşlara olabildiğince şeffaf ve geniş bir erişim 

sağlayabilmek için, projelerden elde edilen tüm çıktılar açık kaynaktır ve özel olmayan ve 

ayrım yapılmayan bir ölçekte paylaşılır. Bu yüzden, ilgili piyasada gerçekleştirilen her 

taahhüt, ana yararlanıcı, herhangi bir proje yararlanıcısı veya projenin son kullanıcıları ile 

aynı şekilde ve aynı koşullar altında proje çıktılarından faydalanabilecektir. Projede 

gerçekleşen tüm yeniliklerin ve icatların kamuya açık olabilmesi için, proje çıktılarının 

yayımlanması telif hakları koruması altında yapılmalıdır. Böylelikle ne proje katılımcıları 

tarafından ne de proje dışı kişiler tarafından proje çıktıları ile ilgili fikri mülkiyet iddiasında 

bulunulamaz. 

 

Proje sonuçlarının geniş dağıtımı, rekabet avantajının ortadan kaldırılmasında büyük önem taşır. 

Proje sonuçları sadece belirli gerçek veya tüzel kişilerin erişimine sunulamaz! 

 

 Piyasa fiyatından ödenmiş bir hizmet, avantaj teşkil etmez. Bu nedenle, Ana 

yararlanıcılar/yararlanıcılar, piyasa fiyatlarına uygun olmak üzere proje etkinliklerinde (iş 

etkinlikleri, KOBİ toplantıları, eğitim kursları/seminerleri/çalıştayları, konferanslar, 

şenlikler, festivaller, inceleme gezileri, sınır ötesi işbirliği sonuçları ve projeler, ortak 

lojistik merkezler ve ticaret merkezleri ile ilgili bilginin dağıtımının ve ortaklığın 
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geliştirilmesi için gerçekleştirilen toplantılar vb. gibi) yer alan ekonomik operatörler için 

fiyatlar belirleyebilir. Proje etkinliklerinde elde edilen tüm gelirler Bölüm 2.4.4 Gelirlerde 

belirtildiği gibi yönetilecektir. 

 Devletin kamu imtiyazlarını kullanarak hareket ettiği veya devlet yetkililerinin kamu 

yetkilisi olarak hareket ettiği yerlerde Devlet yardımının varlığı hariç tutulur. Söz konusu 

eylemin, Devletin temel işlevlerinin parçası olan veya bu işlevlerle, doğası, amacı veya 

bağlı olduğu kurallar gereği bağlantılı olan bir görev olması durumunda, her kuruluş kamu 

imtiyazlarını kullanıyor olarak değerlendirilebilir. Genel olarak, söz konusu katılımcı 

ülkeler piyasa mekanizmalarını uygulamaya koyma kararı almadıkça, tabiatı gereği resmi 

mercilerin imtiyazlarının bir parçasını oluşturan ve Devlet tarafından gerçekleştirilen hiçbir 

faaliyet, ekonomik faaliyet olarak görülmez. Devlet imtiyazlarının bir parçası olarak 

değerlendirilen faaliyetlere örnekler: (a) polis ordusu; (b) hava trafiği ve kontrolü; (c) deniz 

trafiği kontrolü ve güvenliği; (d) kirlenme karşıtı denetlemeler; ve (e) hapis cezalarının 

düzenlenmesi, finansmanı ve yaptırımı.  

 

Projenin yürütülmesi sırasında devlet desteği vakasıyla karşılaşılması durumunda, Yönetim 

Makamı sözleşmeyi sonlandırabilir. 

 

Ayrıca, proje uygulaması sırasında veya program bütçesinin ödeme tarihinden sonraki 5 sene 

içerisinde, bir devlet desteği vakası keşfedilirse, Yönetim Makamı, Devlet desteği ile ilgili 

faaliyetin bedeli için %100 mali düzeltme gerçekleştirir. 

 

Devlet destekleri ile ilgili detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun DG Rekabeti web sitesinden 

(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html) ve Avrupa Birliğinin 

İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 107. Maddesi’nin 1. fıkrasında da belirtildiği üzere Devlet desteği 

kavramı ile ilgili Komisyon Bildirisinden de ulaşabilirsiniz (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN). Başvuru sahipleri, devlet desteği 

ile ilgili kurallar ve kısıtlamalar ile alakalı daha ayrıntılı bilgi için ilgili ulusal mercilere 

başvurabilirler. 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)
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3. BAŞVURU NASIL YAPILIR VE HANGİ USULLER İZLENİR 
 

3.1 ÇEVIRIMIÇI BAŞVURU SISTEMI 
 

Gerekli ekler ve destekleyici belgeler de dahil olmak üzere Başvurular, Ana Ortak tarafından 

yalnızca http://ems-bs.mdrap.ro adresinden ulaşılan Programın çevrimiçi başvuru sistemi (eMS) 

aracılığı ile gönderilmelidir. 

 

eMS’nin teknik işleyişi ile ilgili sorular office@bsb.adrse.ro adresine iletilmelidir. Özellikle teklif 

çağrısının süresinin bitmesine yaklaştıkça sorulara cevap verilmesinin veya teknik problemlerin 

çözülmesinin olasılığının kısıtlı olabileceğini lütfen unutmayınız. Bu yüzden başvuru sahipleri, 

zaman yetersizliğinden kaynaklanan ve çözülememe riski barındıran problemlerden kaçınmak için 

Başvurularını zamanında doldurup teslim etmelidirler. 

 

3.1.1  TEKNIK BILGILER VE SISTEM GEREKSINIMLERI 
 

eMS’ye en yaygın internet tarayıcılarının güncel sürümlerinden ulaşılabilir (örn. Internet Explorer 

11, Firefox 35, Chrome 39)16. 

 

Sistemin işlevselliği, form verisi girmek ve göndermek için yapılmış internet sayfası 

uygulamalarının ortak standartlarını takip eder. 

 

NOT ALINIZ 

Başvurular doldurulurken aşağıdaki önemli maddeler unutulmamalıdır: 

 eMS, Başvurunun bir bölümünü terk ederken veya oturumunuzu kapatırken herhangi bir 

uyarıda bulunmaz veya onay istemez. Başvuru sırasında bir bölümden çıkmadan 

önce verileri kaydetmeyi unutmayınız (Kaydet tuşu  sayfanın sol alt 

köşesinde veya en altında bulunur), aksi takdirde veriler kaybolacaktır!  

 Uzun kısımları doldururken, İnternet bağlantısı kopmaları veya diğer teknik sorunlardan 

kaynaklanan veri kayıplarını önlemek için, verileri sürekli olarak kaydetmeyi unutmayınız. 

 Beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğinden dolayı formlarda “Enter” tuşunu 

kullanmayınız. Daima eMS arayüzü tarafından belirtilen komutları kullanınız. 

 

3.1.2. KAYIT 
 

Birinci teklif verme çağrısında başvuru yapan kullanıcılar eMS’ye ulaşmak için aynı kullanıcı adını 

ve şifreyi kullanabilirler. 

 

Sistemde bir hesabı olmayanlar aşağıdaki açıklamaları takip etmelidir. 

 

                                                
16Internet Explorer ile çalışırken, tarayıcının uyumluluk görünümü ayarlarında bulunan “intranet sitelerini uyumluluk 

görünümünde göster” seçeneğinin seçili olmadığından emin olunuz (Internet Explorer uyumluluk görünümü 
ayarlarına erişmek için Alt + T + B’ye basabilirsiniz). 

http://ems-bs.mdrap.ro/
mailto:office@bsb.adrse.ro


 

 

 

 
Bu program AB tarafından finanse edilmektedir 
 

 

51 

2018                     Hibe Başvuru Rehberi 

Başvuru sahipleri, çevrimiçi başvuru sistemini kullanabilmek için öncelikle kayıt olup çevrimiçi bir 

hesap oluşturmalıdırlar. 

 

Kayıt için http://ems-bs.mdrap.ro adresine gidin ve giriş ekranındaki “Register” tuşuna basın. 

Kaydı yapan kişi, iletişim kurulacak kişi olmalıdır. Otomatik gönderilen e-postalar (başvuru onayı 

vb. gibi), kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.  

Kayıt formunda aşağıdaki bilgileri doldurunuz:  

 
 Kullanıcı adı: giriş yaparken ve Başvuruları gönderirken kullanılacak. Serbestçe seçilebilir 

ancak kurum ismi veya kısaltması şeklinde kullanılması tavsiye edilir. 

 E-posta: e-posta adresi (sistem tarafından gönderilen tüm bildirimler bu e-posta adresine 

gelecektir). 

 Parola: eMS’e erişmek için kullanılan parola. Lütfen küçük ve büyük harfler, sayılar ve özel 

karakterlerden ($, @, # vb.) oluşan bir kombinasyon kullanın. 

 Ad / Soyadı / Unvan: İletişim kurulacak şahsın kişisel bilgileri. 

 Dil: İngilizce önceden tanımlanmış dildir (Programın resmi dilidir) ve değiştirilemez. 

 

Verilen e-posta adresine bir onay bildirimi gönderilecektir. Kaydınızı onaylamak için gönderilen 

mesajdaki yönergeleri uygulayın. 

Yalnızca onay sonrasında Ana Ortak eMS’yee giriş yapıp Başvuruda bulunabilir.  

Başvuruyu yapan kişi Ana Yararlanıcı olan kurumun temsilcisi olmalıdır. (veya ilgili kurum 

tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır). Bu kişi kullanıcı haklarını kayıtlı diğer kullanıcılara verebilir. 

Sistemde, kayıtlı bir kullanıcı Ana Ortak ya da Proje Ortağı rolünde olabilir. 

Bir kurumun proje ortağı rolünde olabilmesi için Ana Ortak tarafından Başvuruya dahil edilmiş 

olması gerekir. 

Yalnızca Ana Ortak Başvuruyu doldurup gönderebilir. 

 
 

 

http://ems-bs.mdrap.ro/
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NOT 

Yalnızca Ana Ortak Başvuruda bulunabilir. Diğer kullanıcılar, (Proje Ortakları) Ana Ortağın 

verdiği kullanıcı hakları doğrultusunda başvuruların okunmasında veya yazılmasında yer alabilir. 

 

3.1.3. BAŞVURULARIN DOLDURULMASI VE GÖNDERILMESI 
 

Ana Ortak “Kullanıcı Yönetimi” (User Management) kısmını kullanarak yeni kullanıcılar/ortaklar 

ekleyebilir (proje menüsünün ekran görüntüsü aşağıdadır).  

 

Ana Ortak diğer kullanıcılara (proje ortaklarına) Başvurunun bazı kısımlarını değiştirme yetkisi 

verebilir. 

 

Kullanıcılar, proje başvurusuna erişebilmek için sisteme kayıtlı olmalıdır ve Ana Ortağa kullanıcı 

adlarını bildirmelidir. 

 

Kullanıcılara aşağıdaki ekran görüntüsünde 1 ile işaretli olan yalnızca salt okuma (“add for 

reading”) veya 2 ile işaretli veri değiştirme ve ekleme hakları (“add for modification”) verilebilir. 

 

 

 

Başvuru Formunun nasıl doldurulacağına ilişkin eğitim videosunu aşağıdaki bağlantıdan 

izleyebilirsiniz. eMS’de yüklü olan başvuru formu örneğinin her bölümü 2. teklif verme çağrısında 

geçerli olan başvuru formunda yer almadığından eğitim videosunda bazı yeni veya farklı bölümler 

olabileceğini unutmayınız. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYGVfGv4leEn2QC4ztZAFAwlCQztWGyY  

 

Proje Menüsü 

 

Ortakların kararına göre, aynı uygulama içerisinde farklı kullanıcıların paralel bir şekilde (aynı 

anda) çalışması mümkündür. Eş zamanlı çalışırken kullanıcılar, aynı kısım veya o kısım bölünmüşse 

alt kısım üzerinde çalışmamaya dikkat etmelidir.  

 

Sistem sadece veriyi en son kaydeden kullanıcının değiştirdiği veya girdiği bilgileri 

kaydedecektir! Bu da önceki bilgilerin üstüne yazılmasına ve diğer kullanıcı tarafından 

girilen metnin kaybedilmesine yol açabilir!!! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYGVfGv4leEn2QC4ztZAFAwlCQztWGyY
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Bu yüzden, proje ortaklarının metin üzerinde yapılacak değişiklikler konusunda bir 

anlaşmaya varması ve Ana Ortağın da başvuru tesliminden önce eMS’ye girilen son metnin 

veya rakamların ortaklık düzeyinde kararlaştırılmış olan metin ve rakamlar olduğundan 

emin olması gerekir. 

 

 

Lütfen aşağıdakileri dikkate alınız: 

- eMS, başvuru sahiplerinin, Başvuruyu göndermeden veya programa rapor vermeden önce 

yaptıkları işleri kaydedip diledikleri zaman veri girmeye devam etmelerini sağlar.  

- Veri kaybını önlemek için lütfen bir kısımdan çıkmadan önce yaptığınız işi kaydetmeyi 

unutmayınız! Kaydet tuşu sayfanın sol üst köşesinde veya en altında bulunur. Uzun bir 

kısmı doldururken, İnternet kesintisi veya teknik bir sorun ortaya çıkması durumunda 

verilerinizi kaybetmemek için ara sıra bilgilerinizi kaydetmeniz şiddetle tavsiye 

edilmektedir. Lütfen kayıt onay mesajı aldığınızdan (sağ üst köşede) ve hata mesajı 

almadığınızdan emin olun!!! Uzun bir süre sistemi kullanılmadığınız takdirde (yaklaşık 30 

dakika) herhangi bir uyarı verilmeksizin ve bilgileriniz kaydedilmeden otomatik olarak 

sistemden çıkarılacağınızı unutmayınız. 

- Sistemin içerisinde Enter, PageUp/Down, Backspace vb. gibi komut tuşlarını kullanarak 

hareket ederken dikkatli olunuz. Bir internet tarayıcısı içerisinde çalıştığınızdan bu 

komutlar veri girişini veya tarayıcı ayarlarını değiştirebilir. 

- “Pdf Dosyası Olarak Kaydet”  tuşuna basarak Başvurunun oluşturulması 

sırasında dilediğiniz zaman bir pdf dosyası oluşturabilirsiniz (yukarıdaki proje menüsü 

ekran görüntüsüne başvurunuz). Oluşturulmuş pdf dosyalarını, ana menüdeki “file 

browser”  bölümünde bulabilirsiniz (pdf belgelerin “file browser”a 

kaydedilmesi birkaç dakika sürebilir). 

 

Başvurunun son kontrolleri 

 tuşu Başvurunun nihai hali gönderilmeden önce kullanılır. Başvuruda girilen tüm 

bilgilerin son doğrulaması başvuru sunulmadan yapılmalıdır. eMS sadece azami eş-finansman 

katkısındaki tutarsızlıklar için uyarı verecektir. 

 

ÖNEMLİ! 

Başvurunuzu sunmadan önce formda yer alan her bölümdeki bilgileri tekrar 

okumaya zaman ayırın. 

 

BU KONTROLLERİ SON ANA BIRAKMAYIN! 

 

Kontrolünüzü yaparken bu Rehberin 13 numaralı ekinde yer alan kontrol 

listesinden yararlanabilirsiniz. 
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Başvuruların Sunulması 

Başvurunun son tesliminden önce, Başvurunun nihai halinin pdf dosyası olarak kaydedilmesi tavsiye 

edilir.  

Başvurunun nihai halini göndermek için “kayıtlı projeyi gönder”  tuşuna basarak 

Başvurunuzu resmi olarak göndermiş olursunuz. Teslim sonrasında Ana Ortak bir onay e-posta iletisi 

alacaktır.  

 

NOT 

Yalnızca Başvuruyu ilk oluşturan kullanıcının (yani Ana Ortak) Başvuruyu gönderebileceğini 

unutmayınız. Başarılı bir şekilde gönderilen Başvuru nihaidir ve değiştirilemez (sistemde salt 

okunur formatta görünecektir). 
 

 

3.2 BAŞVURUNUN HAZIRLANMASI 
 

Yeni bir proje oluşturmak için Panodaki veya ‘Başvurularım’ sayfasındaki ‘Proje ekle’ kısmına 

tıklayınız. 

 

 
 Kişisel 

Pano 

Posta Kutusu 

Yaratılan Dosyalar 

Kullanıcı Hesabı 

 

 Başvurular 

 C A Onayı 

 Program Tabloları 

 E M S Yönetimi 

 

      Çıkış 

                  Pano 

 Projelerim 

Proje_kimliği – Adı – Kısaltması 

Kayıt bulunamadı. 

+ Proje Ekle 

 

Posta Kutum 

Posta Kutusuna Git 

Gelen Kutusu 

Gelen Kutusu Klasörü Seçiniz 

 

Başvurmak istediğiniz ilgili çağrıyı seçip ‘Başvur’ kısmına tıklamanız gerekecektir. 
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              Çağrılar 

Adı Başlangıç Bitiş Tanım Ekler  

Test çağrısı   Karadeniz 

Havzası (BSB) 

ilk deneme 

çağrısıdır 

 Başvur 

 

Aşağıdaki bölümlerde Başvurunun/Başvuruların yapısına ve içeriğine yer verilmiştir.  

 

3.2.1 BAŞVURU YAPISI- GENEL BAKIŞ 
 

Başvuru, aşağıda gösterildiği gibi yedi bölümden ve birçok alt-bölümden oluşmaktadır. 

 

 
 BSB 

Deneme 

projesi 

BSB26 Daha Fazla Göster Başvuru Formu 

KAYDET Proje 

Özeti 

Ortak Proje 

Tanımı 

İş Planı Proje 

Bütçesi 

Proje 

Bütçesine 

Genel 

Bakış 

Ekler 
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BAŞVURU 

Bölümler ve Alt-bölümler 

Proje özeti 

Ortak 

Proje açıklaması 

C.1 Proje ilgililiği 

C.2 Proje odağı 

C.3 Proje bağlamı 

C.4 Yatay konular 

C.5 Proje Riskleri 

İş planı  

D.1 Faaliyet grubu tanımı 

D.2 Hedef gruplar 

D.3 Tanımlama Dönemleri 

Proje Bütçesi 

E.1 Dönem Başına Proje Bütçesi 

E.2 Ortakların bütçesi  

E.3 Program Alanı Dışındaki Faaliyetler 

E.4 Proje bütçesi dökümü 

Proje Bütçesine Genel Bakış 

Ekler 

 
3.2.2 BAŞVURU İÇERIĞI 

 
Programın çalışma dili İngilizce olduğu için Başvuru bu dilde yapılmak zorundadır. 

 

eMS’yi doğru bir şekilde kullanmak için Program tarafından kullanılan ve bu Rehberde sunulan ana 

kavramların iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu durum özel hedeflerin, programın sonuç 

göstergelerinin ve çıktı göstergelerinin, sınır ötesi işbirliği kavramının, ortaklığın öneminin ve 

projenin bütçe yapısının anlaşılmasını içermektedir ancak sadece bu alanlarla sınırlı 

kalınmamalıdır. 

 

Projeyle ilgili tüm temel bilgiler Başvuruda sunulmalıdır. 

 

Başvuru formu, stratejik ve operasyonel değerlendirme (Kalite değerlendirmesi) ve daha sonra 

programın Ortak İzleme Komitesi tarafından yapılacak olan proje seçimi (finansman kararı) için 

temel oluşturacaktır (bkz. bölüm 4). 

 

Projenin finansman için seçilmesi halinde, onaylanmış olan Başvuru, Hibe sözleşmesinin bir parçası 

olacak ve proje uygulamasının izlenmesinde bir araç olarak kullanılacaktır. 

 

Aşağıdaki alt-bölümlerde Başvurunun her bir bölümü için eMS’de ihtiyaç duyulan ana içeriklere yer 

verilmiştir. Başvuru sürecinde hangi bilgilerin doldurulacağı her bölümün başında vurgulanmıştır. 

Bu açıdan her bölümde ve alt-bölümde bu hususla ilgili ek açıklamalara yer verilmiştir. 
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3.3.2.1 Bölüm A – Proje Özeti  
  

 Proje özeti 

 A.1 Proje kimliği 

 A.2 Proje özeti 

 A.3 Bütçe özeti – ortak başına döküm 

 A.4 Projenin ana çıktıları 

 

Bölüm A’da projeyle ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Bu, Başvurunun başlangıç noktasıdır. Yeşil 

kısımların doldurulması zorunludur. Rehberi yazdırmaya karar verirseniz renklerin daha 

görünür olduğu elektronik formatı göz önüne alınız. 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

A.1. Proje Kimliği 

Program Özel Hedefi: Projenin aynı doğrultuda olduğu Program Özel Hedefini 

gösteriniz. 

Program Önceliği: Projenin katkı sağlayacağı bir Program Önceliği seçiniz. 

Başvuru, Program özel hedefleri ile ilgili yalnızca bir 

önceliğe yönelik olabilir. 

Projenin Kısaltması Proje adının kısaltması. 

Proje Başlığı Projenin adını belirtiniz. Bu, projenin uygulama sırasındaki 

resmi adı olacaktır. 

Finansman için seçilmesi halinde bütün uygulama dönemi 

boyunca ve sonrasında projenin resmi adı olacağı için lütfen 

proje adının ve kısaltmasının kısa ve anlaşılır olmasına 

dikkat ediniz. 

Proje numarası                              Bu numara sayfanın altındaki ‘Create-Oluştur’ düğmesine 

                                                      bastığınızda otomatik olarak verilecektir. Bu e-MS 

                                                      referans numarası başvurunuzla ilgili yazışmalarda 

                                                      kullanılacaktır. 

Proje Süresi Proje süresi projenin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre 

otomatik olarak hesaplanacaktır. eMS’de proje süresini 

tanımlarken lütfen projenin, başlangıç ayının ilk günü ile 

başladığından ve bitiş ayının son günü ile bittiğinden emin 

olunuz. 

Lütfen bu dönemin tahmini olduğunu ve hibe sözleşmesi 

imzalandıktan sonra değiştirileceğini unutmayınız. 

Başlangıç Tarihi Proje faaliyetlerinin başlaması beklenen tarihi belirtiniz. 

Lütfen bölüm 4.3’te belirtilen yaklaşık takvime dikkat 

ediniz. 

Bitiş Tarihi Proje faaliyetlerinin bitmesi beklenen tarihi belirtiniz. 

A.2 Proje Özeti 
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Kısa genel bakış Projenin temel özelliklerini anlatan ve basın bülteni 

formatında olan bir özet açıklama yazılacaktır. Projenin 

onaylanması halinde bu özet, program tarafından iletişim 

amaçları için de kullanılabileceğinden metnin uzman 

olmayan kitle için de anlaşılabilir ve bilgilendirici 

olduğundan emin olunuz. 

A.3 Bütçe Özeti- Ortakların 

Bütçesi  

Genel bütçe tablosu başvurunun bütçeyle ilgili olan E 

bölümündeki bilgilere dayanarak otomatik olarak 

oluşturulur.  

A.4 Projenin ana çıktıları İş planında belirtildiği şekilde proje çıktılarının miktarını 

listeleyen ve onlarla program çıktı göstergeleri arasında 

bağlantı kuran bir genel bakış tablosu otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. 

 

 

Lütfen bu sayfadan ayrılmadan önce KAYDET düğmesine tıklayınız!!! 

 

3.3.2.2 Bölüm B – Proje ortakları 
  

 Ortaklar 

 B.1 Ana Ortak/Proje Ortakları 

 

Bu bölümde ortaklığa (Ana Ortağa ve Proje Ortaklarına) ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Lütfen bu 

bölümde verilen bilgilerin, proje faaliyetlerinin devlet desteği ile ilgisinin değerlendirilmesinde de 

etkisi olacağını unutmayınız. Devlet desteğiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen Bölüm 

2.12’ye gidiniz. 

 

Proje Ortağı sadece proje oluşturulduktan sonra eklenebilmektedir (en azından ‘Proje Özeti’ 

Bölümü hazırlanmalı ve kaydedilmelidir). 

 

Ortaklıkla ilgili bilgi girmek için ‘Yeni Ortak’ kısmına tıklayınız. 
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                                                                                                     Daha Fazla Göster 

 Genel 

Pdf Dosyası Olarak 

Kaydet 

Kaydedilen Projeyi 

Kontrol Et 

 

Oluşturulan Dosyalar 

Proje Geçmişi 

Ekler 

Kullanıcı Yönetimi 

Proje Özeti > Ortak 

 

Ortak Listesi 

Numara 

1 

 

+Yeni Ortak 

 

 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Ortak (otomatik numara) 

Ortağın Projedeki Rolü  Oluşturulan ilk ortak, otomatik olarak Ana Ortak olarak 

atanmaktadır. Sonradan eklenen ortaklar otomatik olarak 

proje ortakları olarak atanmaktadır. (Ana Ortakdahil olmak 

üzere) Her Ortak belirtilen alanları doldurmak zorundadır. 

Ortak Adı Ortak adını İngilizce olarak belirtiniz 

Kısaltma Ortak adının kısaltması 

Birim Varsa birimi belirtiniz  

Adres 

İBBS0  Lütfen verilen listeden projeye katılan ülkeyi seçiniz  

Not: Program bölgesi dışında bulunan ülkeler uygun 

değildir, bu yüzden lütfen ‘Tüm Bölgelerden’ kutusunu 

işaretlemeyiniz 

Tüm bölgelerden – lütfen bu 

kutuyu işaretlemeyin 

Lütfen bu kutuyu işaretlemeyiniz. Sistem program 

bölgelerini kullanacak şekilde önceden tanımlanmıştır. Bu 

kutunun kullanıcılar tarafından işaretlenmesi halinde 

geçerli/uygun olmayan bir bölge kullanılabilir. 

İBBS2 İlgili İBBS bölgesini seçiniz 

İBBS3 İlgili İBBS alt bölgesini seçiniz 

Sokak + Ev numarası Sokak adı + ev numarası giriniz 

Posta Kodu  Posta Kodu  

Şehir Şehri giriniz 

İnternet Sitesi  Kuruluşun İnternet sitesinin URL’sini giriniz 

Yasal ve Mali Bilgiler 

Ortak Tipi Bölüm 2.4.1’in altında verilen bilgiler uyarınca ilgili ortak 

tipini seçiniz 

Bir ortak girdikten ve kaydını yaptıktan sonra ek ortaklar ekleyebilmek için ‘Ortaklar’ sekmesine 

tıklayarak liste görünümüne geri dönmelisiniz. 
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Hukuki Statü Kamu kuruluşu mu yoksa özel kuruluş mu olduğunu seçiniz 

Ortak Finansman Kaynağı  ENI – Bu alan önceden tanımlanmıştır  

ENI Ortak Finansmanı %’si (en 

fazla = 92%)  

Proje ortağı başına, proje toplamının en fazla %92’sine 

denk gelecek şekilde ENI ortak finansman oranını giriniz  

KDV Numarası Kuruluşun KDV numarasını veya varsa muadilini giriniz 

KDV Geri Ödemesi  Kuruluşunuza (tamamen veya kısmen) KDV geri ödemesi 

yapılıp yapılmadığını belirtiniz. Eğer kısmi geri ödeme 

yapılıyorsa sistemin açtığı metin kutusuna kısmi geri 

ödemeyle ilgili daha fazla bilgi doldurmalısınız.  

KDV (VAT) kutucuğu seçili olarak işaretlenmişse başvuran 

KDV belgesi sunmalıdır. (kamu kurumları hariç) 

Avans Ödemesi Almak İstiyorum  Tüm yararlanıcıların avans ödemesi alması için tüm başvuru 

sahiplerinin bu kutuyu seçmesi gerekecektir 

Yasal Temsilci 

Unvan Unvan giriniz 

Adı Ad giriniz 

Soyadı Soyadı giriniz  

E-posta Adresi  E-posta giriniz  

Telefon Telefon numarası giriniz 

İrtibat Kişisi (İrtibat kişisi, proje yöneticisi veya projenin teslim tarihinde belirlenmemişse 

kuruluşun yasal temsilcisi olmalıdır) 

Unvan Unvan giriniz 

Adı Ad giriniz 

Soyadı  Soyadı giriniz 

E-posta adresi E-posta adresi giriniz 

Telefon Telefon numarası giriniz 

Ortağın Tecrübeleri Bu bölümde projeye katılan her bir kuruluşun projeyle ilgili 

özel yetkinlikleri ve tecrübeleriyle ilgili bilgiler 

verilecektir.  

DİKKAT! Bir ortak proje için gerekli olan yeterliliğe ve 

tecrübeye sahip değilse buna ilişkin bilgi bu kısımda 

verilmelidir.  

Her halükarda (yeterlilik ve tecrübeye bakılmaksızın) tüm 

ortaklar aşağıdakileri konulara ilişkin bilgi vermelidir. 

- kuruluşun günlük işlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 

bilgi; 

- projedeki görev ve sorumluluk. 

Diğer Uluslararası Projeler (bu 

kısmın doldurulması sadece 

talep edilen bilgiler mevcutsa 

zorunludur) 

Kuruluş, daha önce AB ile ortak finansmanı yapılan 

projelere veya diğer uluslararası projelere katılmış ve/veya 

bu projeleri yönetmiş ise bu projelere ilişkin en azından 

aşağıdaki bilgileri sağlayacak şekilde bilgi veriniz. 

 

- Her bir SÖİ Programı (2007-2013) projesi için: 

1. Finansman alınan Programın adı 
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2. Proje adı 

3. Proje kodu veye referans numarası 

4. Projedeki rol: Ana yararlanıcı/Proje ortağı/diğer 

5. Projenin ana hedef ve faaliyetleri 

6. Avro bazında Uygun görülen toplam tutar 

- Diğer AB projeleri için (en fazla 3): 

1. Finansman alınan Programın adı 

2. Proje adı 

3. Proje kodu veye referans numarası 

4. Projenin başlangıç ve bitiş tarihi 

5. Projedeki rol: Ana yararlanıcı/Proje ortağı/diğer 

6. Projenin ana hedef ve faaliyetleri 

7. Avro bazında Uygun görülen toplam tutar 

Onay Tüm ortaklıklar Başvurunun teslim tarihinde onaylı olmak 

zorundadır. 

 

Ortak bilgisi, eMS tarafından otomatik olarak oluşturulan ortak listesinde özetlenmektedir. 

 

3.3.2.3 Bölüm C – Proje Açıklaması 
  

 Proje Açıklaması 

 C.1 Proje ilgililiği 

 C.2 Proje odağı 

 C.3 Proje bağlamı 

 C.4 Yatay ilkeler 

 C.5 Proje riskleri  

 

Başvurunun C bölümünde başvuru sahipleri projenin, Programın hedeflerine hangi ölçüde olumlu 

katkı sağladığına dair bilgi vermek zorundadır. 

 

Projenin mantıksal çerçevesi nasıl oluşturulur? 

Projenin mantıksal çerçevesi Şekil 1’de gösterilen sürece göre oluşturulmalıdır ve mantıksal 

çerçevede kullanılan temel terimlerin tanımları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulması 

 
 

Tablo 1 – Projenin mantıksal çerçeve terimleri sözlüğü 

 

Terim Tanım 

Proje genel 

hedefi (etkisi) 

 

Projenin ulaşmak için katkı sağlayacağı genel hedefi sağlar. Projenin 

desteklemeyi önerdiği uzun dönem hedefini tanımlar ve projenin stratejik 

yönleriyle ilişki kurar. İlgili program özel hedefinin önceliğiyle uyumlu 

olmalıdır. 

Proje özel hedefi 

Proje çıktılarının geliştirilmesiyle projenin ömrü içinde ulaşılması gerçekçi 

olan ve proje tarafından gözetilen anlık hedefi tanımlar (doğrudan etkiler). 

Bu hedef mümkün olduğunca somut olmalı ve c.1-Proje İlgililiği bölümü 

altında tanımlandığı şekilde sorunları/zorlukları ele almalıdır. Projenin 

sonunda özel hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı doğrulanabilir olmalıdır. Her bir 

proje özel hedefi açık bir şekilde proje genel hedefine katkı sağlamak 

zorundadır. 

Proje sonucu 

Projenin yürütülmesinden kaynaklanan avantajları ve başlangıç durumuna 

kıyasla yaşanan değişimleri tanımlar. Varsayımların doğru çıkması ve 

risklerin gerçekleşmemesi halinde proje sonunda kimin (hedef gruplar/nihai 

yararlanıcılar) yararlanacağını belirtir. Sonuç(lar) proje tarafından ulaşılan 

çıktılardan elde edilmektedir. Çıktılar, proje özel hedeflerine ulaşılmasına 

izin vermeli ve program sonuçlarına katkı sağlamalıdır. 

 
Proje çıktıları proje finansmanıyla gerçekleştirilen faaliyetleri takiben elde 

edilen ve bölgedeki ilgili hedef gruplar tarafından kullanılan ana ürünleri, 

Proje Program 

I 
Proje genel hedefi 

(etkisi) ve sonuçları 

II 
Proje özel hedefleri 

(sonuç) (en fazla 3)  

III 
Proje çıktıları 
(çalışma planı) 

 

Program öncelikli hedefi 

Program sonuçları 

(sonuç göstergesi) 

Program çıktıları (çıktı 

göstergeleri) 
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Proje çıktısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sermaye mallarını ve hizmetleri kapsamaktadır. Stratejiler/eylem 

planları/çalışmalar, araçlar, , küçük ölçekli yatırımlar, pilot 

projeler/eylemler, eğitim programları ve yöntemleri gibi eğitsel ürünler vb. 

proje çıktısı olabilmektedir. 

Tüm proje çıktıları, programın çıktı göstergesi olarak ele alınmayabilir. Bu 

sebeple sadece proje sonucuna ulaşılmasına katkı sağlayabilecek ve 

programın çıktı göstergesiyle ilişkili olan çıktılar eklenmelidir. Lütfen 

projenin ana çıktılarının ve programın çıktı göstergelerinin aynı ölçüm 

birimine sahip olması gerektiğine dikkat ediniz. 

Özet bölümünün sonunda, çalışma planında belirtildiği şekilde proje 

çıktılarının ölçümünü listeleyen ve onları programın çıktı göstergeleriyle 

ilişkilendiren otomatik olarak yaratılmış bir genel bakış tablosu 

bulunmaktadır. 

Proje 

kapsamında 

ortaya konulan 

çıktı 

Proje kapsamında ortaya konulan çıktılar, ana proje çıktısına katkı sağlayan 

bir proje faaliyeti sonunda ortaya çıkan yan ürünlerdir. Proje kapsamında 

ortaya konulan çıktılar, program düzeyinde toplanmasa da proje düzeyinde 

faaliyetlerin izlenmesi için çok faydalı olmaktadır. 

 

Bölüm C. 1 Proje ilgililiği  

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Bölgesel Zorluklar 

Projenin ele alacağı ortak 

bölgesel zorluklar nelerdir?  

Proje ilgililiğini tanımlarken projenin, ortaklığın tüm 

alanlarıyla ilişkili olduğunu gösteriniz. Projenin, programa 

katılan bölgelerin/alanların bölgesel zorluklara ve/veya 

ortak varlıklara ilişkin ilgililiğini açıklamalısınız. Bu 

açıklama, başlangıç durumunu (yani proje uygulanmaya 

başlanmadan önceki durumu) yansıtmalıdır ve projenin 

katılımcı bölgeler/ülkeler için neden gerekli görüldüğünü 

açıkça ifade etmelidir. 

Proje Yaklaşımı 

Bu ortak zorluklar ele alınırken 

hangi proje yaklaşımı takip 

edilecek ve hangi yöntemler 

kullanılacaktır? 

Açıklamada, ortak zorluklar ele alınırken takip edilecek 

proje yaklaşımı ve/veya kullanılacak/uygulanacak 

yöntemler vurgulanmalıdır. Yeni veya yenilikçi çözümler 

(örneğin işlem ve araçlar) mevcutsa lütfen bu çözümlerin 

hangi dereceye kadar uyarlanacağını, geliştirileceğini 

ve/veya uygulanacağını belirtiniz. 

Not: Yenilikçi karakter projenin kalite değerlendirmesi 

sırasında puanlanacaktır. 

İşbirliği Sebebi 

Proje hedeflerine ve 

sonuçlarına ulaşılması için 

neden sınır ötesi işbirliğine 

ihtiyaç duyulmaktadır? 

Başvuru sahibi, sınır ötesi işbirliği için gerekçe 

göstermelidir. Yani neden ulusal/bölgesel/yerel düzeyde 

gösterilen çabayla proje hedeflerine ulaşılamadığını; proje 

ortaklarının, hedef grupların ve proje/program alanının 
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sınır ötesi işbirliği aracılığıyla elde edeceği katma 

değeri/yararları belirtiniz. 

Eğer varsa, küçük ölçekli yatırımın sınır ötesi 

işbirliğine ilgisini açık bir şekilde açıklayın. 

 

Lütfen bu sayfadan ayrılmadan önce KAYDET düğmesine tıklayınız!!! 

 

Bölüm C. 2. Proje odağı  

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Program Önceliği (seçilen program önceliğini otomatik olarak gösterir) 

Proje Genel Hedefi Proje genel hedefinin (etkisinin) kısa bir tanımıdır. 

Proje genel hedefinin seçilen program önceliğiyle tamamen 

tutarlı olması sağlanmalıdır. 

Genel hedefin “SMART” olması gerektiğini göz önünde 

bulundurun.  (specific, measurable, achievable, realistic 

and time-bounded [özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve 

zamana bağlı]) 

Program Sonuç Göstergesi 

Program Sonuç Göstergesinin 

Tanımı 

Bu alan, seçilen program önceliğinizle otomatik olarak 

ilişkilendirilmektedir. 

Projenin Ana Sonucu/Sonuçları  

Projenin Ana Sonuçlarının 

Tanımı 

Proje sonuçları mümkün olduğunca özel olmalıdır ve projenin 

başlangıç durumuna göre hangi türde değişiklikler 

gerçekleştirmeyi amaçladığını açıkça ifade etmelidir.  

Tüm Başvurular; 

- projenin uygulanmasını takiben elde edilecek 

sonuçları; 

- öngörülen sonuçların programın beklenen 

sonuçlarına nasıl katkı sağlayacağını; 

- proje sonuçlarının ilgili program sonuç göstergesine 

nasıl katkı sağlayacağını; 

açıkça belirtmelidir. 

Proje Özel Hedefleri 

Proje Özel Hedefi Adı Proje Özel Hedefi/Hedefleri (proje sonuçları) ekleyiniz ve 

proje özel hedefinin/hedeflerinin projenin genel hedefiyle 

nasıl bir ilişki içinde olduğuna dair açıklama yapınız 

En fazla 3 Proje Özel Hedefi ekleyiniz. 

Genel hedefin “SMART” olması gerektiğini göz önünde 

bulundurun.  (specific, measurable, achievable, realistic and 

time-bounded [özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve 

zamana bağlı]) 

Proje Özel Hedefi Tanımı Proje özel hedefinin/hedeflerinin projenin genel hedefiyle 

nasıl bir ilişki içinde olduğuna dair açıklama yapınız. Ayrıca 
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sonuç-etki bağlantısını etkileyebilecek varsayımları (proje 

yönetimi kontrolünün dışındaki etkenleri) tanımlayınız. 

Proje Özel Hedefi Ekleyin  Bu düğmeye basarak, varsa, 3 proje özel hedefi daha 

ekleyebilirsiniz 

Ana Çıktıların ve Sonuçların Sürdürülebilirliği ve Aktarılabilirliği 

Sürdürülebilirlik Tanımı Proje, projenin ana çıktılarının (ve sonuçlarının) proje 

ömrünün dolmasının ardından da kalıcı etkiye sahip olmasını 

nasıl sağlayacaktır? 

Projenin tamamlanmasının ardından sürdürülebilirliğin 

sağlanması için proje uygulaması sırasında ve sonrasında 

alınması beklenen somut tedbirleri açıklayınız. Bölüm 2.3 

(3)’ te belirtilen üç alana ilişkin bilgi veriniz. 

Aktarılabilirlik Tanımı Proje, projenin ana çıktılarının (ve sonuçlarının) mevcut 

ortaklığın dışındaki diğer kuruluşlar/bölgeler/ülkeler 

tarafından uygulanabilir ve yinelenebilir olmasını nasıl 

sağlayacaktır? 

Lütfen ana çıktıların (ve sonuçların) mevcut ortaklığın 

dışındaki diğer kuruluşlarda/bölgelerde/ülkelerde 

yinelenmesinin hangi dereceye kadar mümkün olacağını 

belirtiniz. 

 

Bölüm C.3.  Proje bağlamı  

 

Başvuru sahibi bu bölümde, projeye duyulan ihtiyacın ve neden projenin uygulanması gerektiğinin 

belirtildiği ve projenin mevcut ilgili stratejilere ve politikalara nasıl katkı sağlayacağının yer aldığı 

proje bağlamını açıklamalıdır. 

 

Doldurulacak sekmeler  Talimatlar 

Proje Bağlamı 

Proje bağlamının tanımı Lütfen projeye duyulan ihtiyacı ve bu ihtiyacın nasıl 

belirlendiğini açıklayınız. Hedef grupların ve nihai 

faydalanıcıların ihtiyaçlarını da açıklayınız. 

AB Bölgesel Stratejileri/Girişimleri 

Avrupa Komşuluk Politikasının 

Doğu Ortaklığı, Tuna Bölgesi için 

AB Stratejisi (EUSDR), Mavi 

Büyüme Stratejisi, Avrupa 2020 

Lütfen burada verilen dört AB stratejisinden ve 

politikasından proje başvuru sahiplerinin/ortaklarının 

ülkelerinde uygulanmaya uygun olanı seçiniz ve verilen 

diğer stratejilerden ve politikalardan biriyle (veya 

birçoğuyla) arasındaki bağlantıyı kısa bir tanımla açıklayınız 

Projenin bu stratejiye/politikaya (veya 

stratejilere/politikalara) nasıl katkı sağlayacağını 

açıklayınız. 

Sinerjiler 

Diğer projelerle ve girişimlerle 

olan sinerjilerin tanımı 

Lütfen varsa projeniz ile diğer Avrupa projeleri/programları 

ve/veya girişimleri (geçmişteki, devam eden ve yapılması 
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(bu kısmın doldurulması sadece 

talep edilen bilgiler mevcutsa 

zorunludur) 

planlanan) ve alandaki diğer ulusal/bölgesel stratejiler 

arasındaki tamamlayıcılık ilişkisini açıklayınız. Başvurunun, 

diğer AB fonları kapsamında şu anda hazırlık aşamasında 

olan başka bir teklifle ilişkili olup olmadığı ilgili AB 

programları (örneğin UFUK 2020 Çerçeve Programı, 

Paylaşımlı Çevre Bilgi Sistemi, AB Su Girişimi, İnsan Kaynaklı 

Afetleri Önleme, Hazırlık ve Müdahale Programı (PPRD 

East), Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal 

Fonu (ESF), Uyum Fonu, Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma 

Fonu (EAFRD), Avrupa Deniz Kuvveti (EMF) tarafından 

desteklenen ulusal veya bölgesel programlar, vb.) 

belirtilerek dikkat çekilmelidir. 

Bilgi  

Bilginin tanımı Lütfen projenin mevcut bilgiler üzerinde nasıl inşa 

edileceğini açıklayınız ve önceki projelerden alınan dersleri 

veya ilgili tecrübeleri tanımlayınız ve kazanılan bilginin 

nasıl kullanılacağını (eğer varsa BSB 2007-2013 programı ve 

diğer AB projeleri kapsamında önceden gerçekleştirilen 

ENPI SÖİ projeleri) açıklayınız. 

 

Bölüm C. 4.  Yatay konular 

 

Desteklenen projeler çevresel sürdürülebilirliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, demokrasinin ve 

insan haklarının yatay ilkelerini kendi faaliyetlerine dahil etmek zorundadır. Yatay ilkelere ilişkin 

ayrıntılı bilgi için Rehberdeki Bölüm 2.10’a bakınız. 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Çevresel sürdürülebilirlik Projenizin çevre üzerinde genel anlamda etkisiz veya olumlu 

etkisi olup olmayacağını belirtiniz ve çevreyle ilgili 

hassasiyetlerin projenizin yönetim ve uygulama sürecine nasıl 

entegre edileceğini açıklayınız. 

Demokrasi ve insan hakları Eğer varsa, projenizin demokrasi, iyi yönetişim ve insan hakları 

konularında genel anlamda etkisiz veya olumlu etkisi olup 

olmayacağını belirtiniz ve demokrasi, iyi yönetişim ve insan 

hakları konularıyla ilgili hassasiyetlerin projenizin yönetim ve 

uygulama sürecine nasıl entegre edileceğini açıklayınız. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği Projenizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda genel anlamda 

etkisiz veya olumlu etkisi olup olmayacağını belirtiniz ve 

projenizin yönetim ve uygulama sürecinde toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin nasıl ele alınacağını açıklayınız. 
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Bölüm C. 5.  Proje riskleri 

Doldurulacak sekmeler  Talimatlar 

Başlangıç tarihi Lütfen tahmini başlangıç tarihini giriniz 

Bitiş tarihi Lütfen tahmini bitiş tarihini giriniz 

Risk etkisi Lütfen listeden seçiniz 

Riskin gerçekleşme ihtimali Lütfen listeden seçiniz 

Adı Risk adını giriniz 

Riskin ve Varsayımın 

Tanımı 

Lütfen projeyle ilgili belirlenmiş varsayımı/varsayımları ve 

riski/riskleri ve bu risklerden ve varsayımlardan proje 

sonuçlarına, çıktılarına ve genel hedefe ulaşılmasını 

etkileyebilecek olanları tanımlayınız. Ayrıca projenin uygulama 

süreci sırasında varsayımların ve risklerin incelenmesi için 

öngörülen tedbirlere ilişkin bir açıklama giriniz. 

Riski Hafifletme Lütfen proje riskini hafifletici tedbirleri tanımlayınız 

Proje Riski ekle Varsa diğer riskleri ekleyiniz 

 

3.3.2.4 Bölüm D – İş planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin iş planı, proje sonuçlarına ve özel hedeflerine ulaşılmasında gerekli olan çıktıların teslim 

edilmesi için proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktadır. İş planı, başvuru 

sahipleri tarafından tanımlanacak olan faaliyet gruplarından oluşmaktadır. 

 

Program, dört farklı tipte faaliyet grubunu (FG) öngörmektedir: 

 

FG tipi Zorunlu İçerik 

Yönetim EVET Proje yönetimi, raporlama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon 

faaliyetleri 

Proje başına bir adet yönetim tipi Faaliyet Grubu (FG) 

Uygulama  EVET Proje sonuçlarına ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin içerikle ilgili 

faaliyetler 

İş Planı 

D.1 Faaliyet grubu 

Yönetim 

Uygulama 

İletişim 

Yatırım, varsa 

D.2 Hedef gruplar 

D.3 Dönemler 
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Faaliyet Grubu adı, Faaliyet Grubundan istenen sonucu yansıtacak 

şekilde ortaklık tarafından belirlenecektir. 

Proje başına bir veya daha fazla uygulama tipi Faaliyet Grubu 

Yatırım HAYIR Projenin uygulanması için hayati öneme sahip küçük ölçekli 

yatırım(lar). 

Proje başına bir veya daha fazla küçük ölçekli yatırım tipi Faaliyet 

Grubu 

İletişim EVET Proje özel hedeflerine ilişkin iletişim ve görünürlük faaliyetleri 

Uygulanabildiği yerlerde, yararlanma faaliyetleri bu Faaliyet 

grubu altında açıklanmalıdır 

Proje başına bir adet iletişim tipi Faaliyet Grubu 

Not: Faaliyet grubunu düzenlemek için büyütece tıklayınız.  

 

İş planı bölümünün başında, takip eden faaliyet gurubu tanımında girilen bilgilere göre otomatik 

olarak doldurulan Faaliyet Grubu genel bakış listesi gösterilmektedir. 

 

Başvuruda, projenin genel takvimi Gannt çizelgesi içerisinde gösterilmektedir. Çizelge, iş planına 

girilen bilgiler temel alınarak otomatik şekilde yaratılmakta ve tüm faaliyet gruplarının, proje 

çıktılarının, faaliyetlerin ve proje kapsamında ortaya konulan çıktıların zamanlamasını görsel 

olarak ifade etmektedir. 

 

Bir faaliyet grubu aşağıdaki özelliklere sahiptir:  

 

- Proje ortaklarının görev ve sorumluluklarını açıkça ifade eder 

- Meydana getirecekleri ana çıktıya/çıktılara göre gruplanmış birçok faaliyetten oluşur 

- En az bir çıktı (output) üretmelidir (Yönetim ve İletişim Faaliyet Grupları dışında) 

- En az bir ve proje çıktısı (deliverable) üretmelidir  

- Başlangıç ve bitiş tarihi ile tanımlanır 

- Diğer faaliyet grupları ile mantıksal ilişkisi bulunur 

 

 

 

NOT! 

Bütün belirlenen çıktı ve proje çıktıları sayısal olmalıdır. Başvuruyu hazırlarken bu 

hususa dikkat edin! 

 

NOT! 

Bir faaliyetin başlangıç ve bitiş zamanlarının proje süresi içerisinde olduğuna emin olun! 

Başvurunun başarılı olması halinde bütün faaliyetlerin başlangıç ve bitiş zamanları sözleşme 

imzalama süreci içerisinde güncellenmelidir.  
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Bölüm D.1 - Faaliyet grubu (FG) 

 

Faaliyet grubu: Yönetim 

Proje yönetimi, öngörülen takvime göre Başvuruda tanımlanan görevlerin yerine getirilmesinin 

yanında: 

● görevlerin açık bir şekilde paylaşılmasını, ortakların etkin bir şekilde katılımını, verimli 

operasyonel yönetimi ve ortaklık içinde sağlam bir iletişim akışını; 

● muhasebe, mali raporlama ve kontrol uzmanları tarafından harcamaların doğrulanması için 

ayrılmış bir mali yönetim sisteminin düzenlenmesini ve uygulanmasını; 

● projenin performansının, kalite yönetiminin ve değerlendirmelerin veya incelemelerin 

izlenmesi için araçların düzenlenmesini ve kullanılmasını da sağlamalıdır. 

 

Buna ek olarak ortaklık içi iletişim, faaliyet grubu yönetiminin bir bölümünü oluşturmaktadır. 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Ortaklar 

Faaliyet Grubu Sorumlusu 

Ortağı Seçiniz 

Lütfen listeden faaliyet grubu sorumlusu ortağı belirleyiniz. 

Katılan Ortakları Seçiniz Lütfen katılan diğer ortakları seçiniz. Ana ortak  

otomatik olarak katılmaktadır. 

Yönetim Faaliyeti Grubunun Tanımı 

Yönetim Faaliyeti 

Grubunun Özet Tanımı   

Varsa, lütfen her bir ortak için proje yönetimi ekibini, ekibin her 

bir üyesinin görev ve sorumluluklarını ve yönetim faaliyetlerinin 

genel bir tanımını içeren detaylı bir açıklama giriniz 

Faaliyet A.M.1 (otomatik numara) 

Faaliyet Adı Lütfen faaliyete kısa bir ad veriniz 

Başlangıç Tarihi Faaliyet için öngörülen başlangıç tarihini giriniz. Önemli!!! 

Başvuru sahipleri, faaliyetin süresini hesaplarken ürünlerin 

veya hizmetlerin satın alınmasının öngörülmesi halinde kamu 

satın alma usulleri için gereken süreyi dikkate almalıdır. 

Bitiş Tarihi Faaliyet için öngörülen bitiş tarihini giriniz. 

Aktivite Tanımı Bu faaliyet grubundaki faaliyetler, Ana Ortak ve/veya genel proje 

yönetiminin (teknik yönetim, mali yönetim, iç iletişim, izleme ve 

değerlendirme) ortak koordinasyonu ile ilişkilendirilmiş 

görevlerden oluşmalıdır. Ortak toplantıları yapılması halinde 

eğer bilgi mevcutsa lütfen öngörülen düzenlenme yerini 

belirtiniz. 

Proje kapsamında ortaya 

konulan çıktı D.M.1.1. 

(otomatik numara)  

Lütfen yönetim faaliyetinin (örneğin güncellenmiş izleme ve 

değerlendirme planı, kabul edilen iç iletişim usulleri, raporlama, 

vb.)  uygulamasını takiben proje kapsamında ortaya konulan 

çıktıları listeleyiniz. Açıklamalı gelişim raporlarında 

belirtilebilecek proje kapsamında ortaya konulan ara çıktıları da 

ekleyebilirsiniz. Proje kapsamında ortaya konulan çıktılar 
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program düzeyinde bir araya getirilmese de proje düzeyinde 

proje faaliyetlerinin izlenmesinde oldukça fayda sağlamaktadır. 

Başlık Proje kapsamında ortaya konulan çıktı adı 

Hedef Değeri Lütfen aktivitenin her bir çıktısı (deliverable) için bir hedef 

değer belirleyin. Lütfen gerçekçi hedef değerler sağlayın. 

Tanım Proje kapsamında ortaya konulan çıktıların kısa bir tanımını 

veriniz. Çıktıya/çıktılara ilişkin toplama ve raporlama 

çalışmalarında kullanılan bilgi kaynakları ve yöntemler 

belirtilmelidir. 

Teslim ayı Lütfen proje kapsamında ortaya konulan çıktının tahmin edilen 

teslim ayını belirtiniz 

Proje Kapsamında Ortaya 

Konulan Çıktı Ekle 

(deliverable) 

Eğer mevcutsa bu faaliyet kapsamında daha fazla ortaya konulan 

çıktı eklemek için bu düğmeye tıklayınız 

Faaliyet Ekle  Daha fazla faaliyet eklemek için bu düğmeye basınız. 

 

NOT 

İdare faaliyeti grubu kapsamında çıktı öngörülmemiştir. 

 

 

Faaliyetler Grubu: Uygulama 

Bu faaliyet grubu, proje ve ilgili çıktılar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlamaktadır. 

 

NOT 

İş Paketi Uygulamasını çok fazla faaliyet grubuna bölmekten sakının: bu çok vakit alacaktır ve 

uygulama sırasında izlemesi zor olacaktır. 

 

 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Başlık Lütfen bu faaliyet grubuna, üreteceği ana çıktılarla ilişkili kısa 

bir ad giriniz. 

Ortaklar 

Faaliyet Grubu Sorumlusu 

Ortağı Seçiniz  

Lütfen listeden faaliyet grubu sorumlusu ortağı seçiniz. 

Katılan Ortakları Seçiniz Lütfen katılan diğer ortakları seçiniz. 

Uygulama Faaliyeti Grubunun Tanımı 

Uygulama Faaliyeti 

Grubunun Özet Tanımı  

Lütfen faaliyet grubuna ve grubun hedefine ilişkin özet tanım 

veriniz. 

Lütfen hangi proje özel hedefine katkı sağladığını belirtiniz. 

Varsa, her bir ortağın rolünü ve katılımını tanımlayınız 

Ana Çıktılar 
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Çıktı O.T1.1. (otomatik 

numara)  

Projelerin güvenilir ürünler ve/veya hizmetler teslim etmesi 

beklenmektedir. Çıktılar somut ve uzun süreli olmalıdır ve proje 

sonuçlarına ve özel hedeflere ulaşılmasına imkân vermelidir. Her 

bir projenin amaçlanan çıktısından Programın gözettiği 

değişikleri kolaylaştırması beklenmektedir. 

Başlık Lütfen ürün veya hizmet için kısa bir ad giriniz 

Tanım Proje sonuna kadar bu faaliyet grubu kapsamında geliştirilecek 

olan ürünü/hizmeti tanımlayınız ve çıktının ilişkili olduğu proje 

sonucunu belirtiniz. Başvuruyu okuyan kişinin projenin hangi 

güvenilir çıktıları teslim edeceğini anlaması önemlidir. 

Çıktının/çıktıların toplanmasına ve raporlanmasına ilişkin 

doğrulama araçları ve yolları (Means of Verification(MoV)) tanım 

kutusunda belirtilecektir! 

Program çıktı (output) 

göstergesi: 

ürünün/hizmetin katkı 

sağlayacağı ilgili çıktı 

göstergesini seçiniz. 

Seçilen uygun program önceliğine göre program çıktı göstergeleri 

ile otomatik olarak doldurulmaktadır. Verilen listeden bir veya 

varsa daha fazla program çıktı göstergesi seçmelisiniz. Program 

Çıktı göstergeleri, bazı proje çıktılarının bir araya getirilmesine 

imkân sağlamak ve program düzeyindeki bazı önemli çıktılara 

genel bakış sağlanması için geliştirilmiştir. 

Tarih Proje çıktı göstergesine ulaşılacağı tahmin edilen tarihi 

belirtiniz.  

Miktar Çıktı göstergesine sağlanan katkının miktar belirtiniz. Bu bütün 

proje için hedef değerdir. Eğer seçilen Program Çıktı 

Göstergesinin değeri tek bir Çıktı ile gerçekleştirilemiyorsa ve 

diğer çıktı/çıktıların eklenmesini gerektiriyorsa, bu durumda 

proje çıktılarından sadece biri için Değer girmeniz gerekir. 

Diğerleri için “0” değerini girip “Tanım” bölümüne bunların 

katkılarını detaylandırmanız gerekmektedir. Diğer türlü hedef 

değer gerçekten uzak ve sapmış olacaktır. Lütfen gerçekçi 

hedef değerler sağlayın. 

Hedef Gruplar  

Hedef Gruplar Önceden belirlenen listeden hedef grubu seçiniz 

Hedef Grup Katılımı Bu iş paketinde yer alan ana çıktıları kimin kullanacağını ve 

projenin ana çıktılarının geliştirilmesi sırasında hedef grupların 

(ve diğer paydaşların) katılımını nasıl sağlayacağınızı tanımlayın. 

Faaliyet A.1 (otomatik numara) 

Faaliyet Başlığı Lütfen faaliyete kısa bir ad veriniz 

Başlangıç Tarihi Faaliyet için öngörülen yaklaşık başlangıç tarihini giriniz. Önce 

bitiş tarihini sonra başlangıç tarihini girmelisiniz. Önce yılı daha 

sonra da ayı seçmelisiniz. 

Önemli!!! Başvuru sahipleri faaliyetin süresini hesaplarken 

ürünlerin veya hizmetlerin satın alınmasının öngörülmesi 
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halinde kamu satın alma usulleri için gereken süreyi dikkate 

almalıdır. 

Bitiş Tarihi Faaliyet için öngörülen bitiş tarihini giriniz. Önce yılı daha sonra 

da ayı seçmelisiniz. 

Faaliyet Tanımı Bu faaliyet grubu altındaki aktiviteler ana uygulama aktiviteleri 

ile ilişkili görevlerden oluşmalıdır (ör. Eğitim, çalışma 

geliştirilmesi gibi) 

Proje kapsamında ortaya 

konulan çıktı (deliverable) 

D.T.1.1… (otomatik 

numara)  

Lütfen faaliyetin uygulanmasını takiben proje kapsamında ortaya 

konulan başlıca çıktıları listeleyiniz. Açıklamalı gelişim 

raporlarında belirtilebilecek ara çıktıları da ekleyebilirsiniz. 

Çıktılar program düzeyinde bir araya getirilmese de proje 

düzeyinde proje faaliyetlerinin izlenmesinde oldukça fayda 

sağlamaktadır. 

Başlık Proje kapsamında ortaya konulan çıktının adı 

Hedef Değer Lütfen faaliyetin her proje çıktısı (deliverable) için bir hedef 

değer belirleyin. Lütfen gerçekçi hedef değerler belirleyin. 

Tanım Proje kapsamında ortaya konulan çıktının kısa bir tanımını 

veriniz. Çıktıya/çıktılara ilişkin toplama ve raporlama 

çalışmalarında kullanılan bilgi kaynakları ve yöntemler 

belirtilmelidir. 

Teslim Ayı Lütfen çıktının tahmin edilen teslim ayını belirtiniz. Proje 

kapsamında ortaya konulan çıktının/çıktıların 

tarihinin/tarihlerinin, çıktının/çıktıların tarihi/tarihleri ile 

mantıksal olarak bağlantılı olduğundan emin olunuz. 

Proje Kapsamında Ortaya 

Konulan Çıktı Ekle  

Eğer mevcutsa bu faaliyet kapsamında daha fazla ortaya konan 

çıktı eklemek için bu düğmeye tıklayınız 

Faaliyet Ekle  Daha fazla faaliyet eklemek için bu düğmeye basınız. 

 

Faaliyetler Grubu: Yatırım (eğer varsa) 

 

NOT  

Yatırım Faaliyeti Grubunu etkin hale getirmek için lütfen + işaretine tıklayınız. 

 

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM NEDİR? 

 

Program kapsamında, bir küçük ölçekli yatırım altyapı (inşaat) veya ekipman alımı veya ikisini 

birden içerebilir. 

 

Finansal bakış açısından, yatırıma ilişkin harcamalar bütçe kalemi 4- Dış uzmanlık ve 

hizmetler (ör. İnşaat tasarımı, mühendislik uzmanlığı vb.), 5- Ekipman ve/veya 6- Altyapı ve 

İnşaat altında yer alabilir. Bu ilgili maliyetlerin özel bütçe kalemlerinden biri içerisinde 

planlanması ve vurgulanmasını gerektirir. 
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Küçük ölçekli yatırımlar proje düzeyinde 500.000 Avro’yu geçmemelidir!  

 

Yatırımlar, eğer proje tarafından tespit edilen zorlukların aşılmasını için gerekliyse mümkündürler. 

Yatırımlar proje mantığının bütün bir parçası olmalı ve diğer faaliyet ve çıktıların tamamlanmasına 

katkıda bulunmalı ve nihai olarak belirlenen proje sonuçlarına ulaşılmasını sağlamalıdır. 

 

Bu sebeple, bütün öncelikler altında önerilen küçük ölçekli yatırım faaliyetleri için, Başvuru 

sahipleri küçük ölçekli yatırımların, Uygulama Faaliyet Grubu altındaki faaliyetlerinden biri ile 

nasıl bağlantılı olduğunu açıkça anlatmalıdırlar. Aynı zamanda bu yatırımların Program ortak çıktı 

göstergelerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağını da anlatmalıdırlar. 

 

Bu Faaliyet Grubu kapsamında küçük ölçekli yatırımlara ilişkin bilgi vermelisiniz.  

 

Birden fazla Proje Ortağı küçük ölçekli yatırım öngörüyorsa, ilgili her proje ortağı yeni bir Yatırım 

Faaliyet Grubu oluşturmalı ve yatırım(lar)ı tanımlamalıdır. 

 

Bir Proje Ortağının yatırım/inşaat için birden fazla yer planlaması durumunda, ilgili Proje Ortağı 

faaliyet gruplarını çoğaltmamalı, fakat ilgili Yatırım Faaliyet Grubunda (Yatırımın Yeri – IBBS3 

düzeyine göre asıl konum) belirtilmeli. Diğer konumlar IBBS3 kutusu altındaki kutuda 

belirtilmelidir. 

 

Doldurulacak sekmeler 

(eğer varsa) 

Talimatlar 

Başlık Lütfen bu faaliyet grubuna, üreteceği ana çıktılarla ilişkili kısa 

bir ad veriniz. 

Ortaklar 

Faaliyet Grubu Sorumlusu 

Ortak 

Lütfen listeden faaliyet grubu sorumlusu ortağı seçiniz. 

Katılan Ortakları Seçiniz Lütfen katılan diğer ortakları seçiniz. 

Yatırım Faaliyeti Grubunun Tanımı (küçük ölçekli yatırımlar) 

Yatırım Faaliyeti Grubunun 

Özet Tanımı (küçük ölçekli 

yatırımlar) 

Lütfen faaliyet grubuna ve grubun hedefine ilişkin özet tanım 

veriniz. Lütfen hangi proje hedefine katkı sağladığını belirtiniz. 

Gerekçe Lütfen gerekçeyi yazınız. (Bölüm 2.4.3 (6)’da tanımlandığı gibi) 

Küçük ölçekli yatırımların neden projeyle ilişkili ve proje için 

gerekli olduğunun gerekçesini belirtiniz: Mevcut durum nedir ve 

küçük ölçekli yatırım(lar) sayesinde ne değişecektir? Küçük 

ölçekli yatırımın/yatırımların projeye ve sonuçlarına hangi 

katma değeri taşıyacağını açıklayınız.  

Yatırım Yeri (Küçük ölçekli 

yatırımlar)  

Lütfen küçük ölçekli yatırımın/yatırımların yerine ilişkin ayrıntı 

veriniz. 

Küçük Ölçekli Yatırımlara 

İlişkin Riskler 

Lütfen küçük ölçekli yatırımlara ilişkin riskleri yazınız. Yatırımı 

tamamlamak için atmanız gereken adımlar ve bu adımların 

herhangi birine ilişkin riskler nelerdir? Bu değerlendirmeyi 
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yaparken gerçekçi olun çünkü bu değerlendirme proje takviminin 

hazırlanması ve daha sonra projenin uygulamaya geçirilmesi için 

en iyi başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 

Küçük Ölçekli Yatırımların 

Belgelemesi 

Yatırım için ilgili ulusal mevzuata göre gereken bütün teknik 

gereksinimler ve izinleri listeleyin (ör. inşaat izinleri). 

Bunlardan bazıları hali hazırda varsa bunu belirtin, yoksa 

bunları ne zaman alınabileceğini beklediğinizi belirtin. 

Mülkiyet   Lütfen şunları belirtin: 

- yatırımın yer alacağı yere kimin sahip olduğunu, 

- proje sonucunda bu yatırımın sahipliğinin kimde kalacağını, 

- bu yatırımın bakımı ve işletilmesi için hangi önlemlerin sahibi 

tarafından alınacağını ve bunun nasıl yapılacağını. 

Ana Çıktılar  

Çıktı O.T1.1… (otomatik 

numara)  

Projelerin güvenilir ürünler teslim etmesi beklenmektedir. Bu 

Faaliyet Grubu kapsamındaki bir çıktı göstergesi Program Ortak 

Çıktı Göstergesi ile doğrudan ilişkilendirilemiyorsa bu göstergeyi 

tanımlamalı ancak miktarını belirtmemelisiniz. Miktar kutusu 

altındaki talimatlara bakınız. Küçük ölçekli yatırım ile Uygulama 

Faaliyeti Grubundaki bir faaliyet arasındaki ilişkinin gösterilmesi 

oldukça önemlidir.  

Başlık Lütfen ürüne kısa bir ad veriniz  

Tanım Proje sonuna kadar geliştirilecek olan ürünü tanımlayınız. 

Çıktının/çıktıların toplanmasına ve raporlanmasına ilişkin 

doğrulama kaynakları ve yolları (MoV) tanım kutusunda 

belirtilecektir!!! 

Program çıktı göstergesi: 

ürünün katkı sağlayacağı 

ilgili çıktı Göstergesini 

seçiniz. 

Seçilen uygun program önceliğine göre program çıktı göstergeleri 

ile otomatik olarak doldurulmaktadır. 

Tarih Çıktı göstergesine ulaşılacağı tahmin edilen tarihi belirtiniz 

Miktar Ortak çıktı göstergesine sağlanan katkı miktarını belirtiniz. Bu 

bütün proje için hedef değerdir. 

Bu Faaliyet Grubu kapsamındaki bir çıktı göstergesi Program 

Ortak Çıktı Göstergesi ile doğrudan ilişkilendirilemiyorsa bu 

göstergeyi tanımlamalı ancak miktarını belirtmemelisiniz (miktar 

kutusuna 0 değeri veriniz). 

 

Hedef Gruplar  

Hedef Gruplar Önceden belirlenen listeden hedef grubu seçiniz 

Hedef Grupların Katılımı Hedef grupların her bir kategorisinin faaliyetlere nasıl 

katılacağını açıklayınız – ayrıca bkz. Bölüm C – Proje Bağlamı 

Faaliyet A.T1.1… (otomatik numara) 

Faaliyet Adı Lütfen faaliyete kısa bir ad veriniz 
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Başlangıç Tarihi Lütfen faaliyet için öngörülen başlangıç tarihini giriniz. Önce yılı 

daha sonra da ayı seçmeniz gerektiğini unutmayınız. 

 

Önemli!!! Başvuru sahipleri faaliyetin süresini hesaplarken 

ürünlerin veya hizmetlerin satın alınmasının öngörülmesi 

halinde kamu satın alma usulleri için gereken süreyi dikkate 

almalıdır. 

Bitiş Tarihi  Faaliyet için öngörülen bitiş tarihini giriniz. Önce yılı daha sonra 

da ayı seçmeniz gerektiğini unutmayınız. 

Faaliyet Tanımı Bu faaliyet grubu altındaki aktivitelerin küçük ölçekli yatırım ile 

ilgili görevlerden oluşması gerekmektedir. 

Proje kapsamında ortaya 

konulan çıktı D.T.1.1… 

(otomatik numara)  

Lütfen faaliyetin uygulanmasını takiben proje kapsamında ortaya 

konulan başlıca çıktıları listeleyiniz. Açıklamalı gelişim 

raporlarında belirtilebilecek proje kapsamında ortaya konulan 

ara çıktıları da ekleyebilirsiniz. Proje kapsamında ortaya konulan 

çıktılar program düzeyinde bir araya getirilmese de proje 

düzeyinde proje faaliyetlerinin izlenmesinde büyük ölçüde fayda 

sağlamaktadır. 

Başlık Proje kapsamında ortaya konulan çıktının adı 

Hedef Değer  Faaliyetin her çıktısı (deliverable) için bir hedef değer 

belirtin. Lütfen gerçekçi değerler sağlayın. 

Tanım Proje kapsamında ortaya konulan çıktının kısa bir tanımını 

veriniz. Proje kapsamında ortaya konulan çıktıya/çıktılara ilişkin 

toplama ve raporlama çalışmalarında kullanılan bilgi kaynakları 

ve yöntemler belirtilmelidir. 

Teslim Ayı Lütfen proje kapsamında ortaya konulan çıktının tahmin edilen 

teslim ayını belirtiniz. Proje kapsamında ortaya konulan 

çıktının/çıktıların tarihinin/tarihlerinin eğer mümkünse 

çıktının/çıktıların tarihi/tarihleri ile mantıksal olarak bağlantılı 

olduğundan emin olunuz. 

Proje Kapsamında Ortaya 

Konulan Çıktı Ekle  

Eğer mevcutsa bu faaliyet kapsamında daha fazla ortaya konulan 

çıktı eklemek için bu düğmeye tıklayınız 

Faaliyet Ekle  Varsa daha fazla faaliyet eklemek için bu düğmeye tıklayınız 

 

Faaliyet grubu: İletişim 

 

İletişim, bir proje ortağıyla sınırlı olmayan yatay proje görevidir. İletişim kapasitesi tüm proje 

ortakları arasında oluşturulmalıdır ve tüm ortakların iletişim faaliyetlerine katılması 

gerekmektedir. 

 

İletişim, başarılı projelerde stratejik bir rol oynamakta ve projelerin özel faaliyetleriyle 

amaçladıkları değişimi sağlamaları için onlara yardım etmektedir. İletişim faaliyetleri, özel 

mesajlar içererek ulaşması hedeflenen özel kitlelerle bağlantılı olmak zorundadır. 
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Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Ortaklar 

Faaliyet Grubu Sorumlusu 

Ortak  

Lütfen kaydolmadan önce uygunluğunuzu doğrulayın – bkz. bölüm 

2.4.1 Uygunluk kriteri – Başvuru Sahipleri. 

Katılan Ortakları Seçiniz  Lütfen katılan diğer ortakları seçiniz. 

İletişim Faaliyeti Grubu Tanımı 

İletişim Faaliyeti Grubu 

Özet Tanımı 

Lütfen projenin, ana proje paydaşları ve kamu ile dış bilgi 

paylaşımına yönelik yaklaşımını kısaca tanımlayınız. 

Faaliyet A.C.1 (otomatik numara) 

Faaliyet Başlığı Birçok iletişim faaliyeti sistem tarafından önceden belirlenmiştir. 

Lütfen uygun olduğu ölçüde faaliyetlerden birini veya daha 

fazlasını seçiniz (kamuya açık etkinlikler, tanıtıcı materyaller ve 

yayınlar). 

Başlangıç Tarihi  Lütfen faaliyet için öngörülen başlangıç tarihini giriniz. Önce yılı 

daha sonra da ayı seçmeniz gerektiğini unutmayınız. 

Önemli!!! Başvuru sahipleri faaliyetin süresini hesaplarken 

ürünlerin veya hizmetlerin satın alınmasının öngörülmesi 

halinde kamu satın alma usulleri için gereken süreyi dikkate 

almalıdır. 

Bitiş Tarihi Faaliyet için öngörülen bitiş tarihini giriniz. Önce yılı daha sonra 

da ayı seçmeniz gerektiğini unutmayınız. 

Faaliyet Tanımı Lütfen seçilen hedef grupları ve mevcutsa diğer paydaşlar için 

önerilen aracın/araçların ilişkisini uygun şekilde gösteren kısa bir 

faaliyet tanımı yapınız. 

Proje Kapsamında Ortaya 

Konulan Çıktı (deliverable) 

D.C.1… (otomatik numara)  

Lütfen broşürler, İnternet siteleri, bilgi panelleri (küçük ölçekli 

yatırım/inşaat durumunda) vb. gibi proje kapsamında ortaya 

konulan başlıca çıktıları listeleyiniz. Açıklamalı gelişim 

raporlarında belirtilebilecek proje kapsamında ortaya konulan 

ara çıktıları da ekleyebilirsiniz. Proje kapsamında ortaya konulan 

çıktılar program düzeyinde bir araya getirilmese de proje 

düzeyinde proje faaliyetlerinin izlenmesinde oldukça fayda 

sağlamaktadır. 

Başlık Proje kapsamında ortaya konulan çıktının adı 

Hedef Değer Faaliyetin her çıktısı (deliverable) için bir hedef değer 

belirtin. Lütfen gerçekçi değerler sağlayın. 

Tanım Proje kapsamında ortaya konulan çıktının kısa bir tanımını 

veriniz. Proje kapsamında ortaya konulan çıktıya/çıktılara ilişkin 

toplama ve raporlama çalışmalarında kullanılan bilgi kaynakları 

ve yöntemler belirtilmelidir. 

Teslim Ayı  Proje kapsamında ortaya konulan çıktının mevcut olması 

beklenen ayı belirtiniz. 

Proje Kapsamında Ortaya 

Konulan Çıktı Ekle  

Eğer mevcutsa bu faaliyet kapsamında daha fazla ortaya konulan 

çıktı eklemek için bu düğmeye tıklayınız 

Faaliyet Ekle  Varsa daha fazla faaliyet eklemek için bu düğmeye tıklayınız 
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NOT 

İletişim Faaliyet Grubu altında hiçbir çıktı öngörülmemektedir. 

 

Bölüm D.2- Hedef gruplar 

 

Bu bölümde, Başvuruda elde edilmiş çıktılar için proje özel faaliyetleri grubunda belirtilen hedef 

grupların bir araya getirilmesine yer verilmiştir. 

 

Çalışma planı kapsamında seçilmiş hedef gruplardan oluşan bir liste otomatik olarak 

gösterilmektedir. Bu hedef grupları, her bir hedef grup için belirlenen hedef değerlerini de 

kapsayacak şekilde bütün proje düzeyinde daha ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 

 

Hedef değer; sadece hedef gruplar eğitimlere, röportajlara, çalıştaylara, yerel paydaş 

gruplarına, araçların testine, pilot uygulamalara vb. faaliyetlere aktif olarak katıldığında 

yansıtılır. 

 

 

Bölüm D.3 - Tanımlama Dönemleri 

 

Başvuru sahipleri proje dönemlerini belirlerken sadece iki dönem ön görmelidir, bu dönemler 

finansal raporların gönderilmesi gereken dönemler olmalıdır: 

- ara dönem raporu (projenin uygulama döneminin ortasına doğru veya avans ödemesinin %70’i 

harcandıktan sonra teslim edilmek zorundadır) 

- nihai rapor (projenin bitiş tarihinden 6 ay sonra). 

Mali raporlar her zaman açıklama raporları ile birlikte teslim edilecektir.  

 

NOT! 

Proje başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirirken, raporlama dönemleri ve raporlama tarihleri 

de yeniden tanımlanmalıdır.  

 

 

Doldurulacak sekmeler Talimatlar 

Ekle Lütfen yeni bir raporlama dönemi oluşturmak için + (Ekle) 

işaretine tıklayınız. 

Projenin ilk dönemi otomatik olarak gösterilecektir. Başlangıç 

tarihi ve bitiş tarihi alanları proje başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 

ile otomatik olarak doldurulacaktır. Bütün proje süresi (ör. 24 ay) 

için belirtildiği şekilde bu dönemin varsayılan değeri n aydır. Bu 

aşamada sadece raporlama tarihi değiştirilebilmektedir. İlk 

raporlama dönemini belirlemek için aşağıda açıklandığı gibi 

sonraki adımlara geçmelisiniz. 
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Ekle Tekrar ‘ekle’ işaretine tıklayınız ve önceden belirlenmiş 1 günlük 

dönem ile projenin ikinci dönemi gösterilecektir. İlk raporlama 

döneminin ‘bitiş tarihini’ değiştirirseniz sistem ikinci raporlama 

döneminin ‘başlangıç tarihini’ ve ‘bitiş tarihini’ otomatik olarak 

hesaplayacaktır. 

Raporlama Tarihi Raporun teslim edilmesi öngörüldüğünde tarihi belirtiniz. Lütfen 

ara raporun projenin uygulama döneminin ortasını takiben 90 gün 

içinde veya avans ödemesinin %70’i harcandığında ve nihai 

raporun da projenin bitiş tarihinden 6 ayı geçmemek kaydıyla 

teslim edilmesinin zorunlu olduğunu unutmayınız. 

 

Başvurunun kabul edilmesi halinde sözleşme sırasında bu tarihlerin tekrar gözden 

geçirileceğini/güncelleneceğini unutmayınız. 

 

 

3.2.2.5 Bölümler E/F – Proje Bütçesi 

 

Bölüm E   

  Bütçe 

 E.1 Ortak bütçesi 

 E.2 Dönem başına Proje bütçesi 

 E.3 Dış faaliyetler 

 E.4 Proje bütçesi dökümü 

 

Bölüm F   

  Proje bütçesine genel bakış 

 

NOT 

Bölüm D’de en az bir proje faaliyeti grubunun belirlenmesinin ardından Bölüm D.3 ‘Dönemler’ 

kısmının açılmasını takiben (Bölüm 3.2.2.4 – Çalışma planı kapsamında açıklandığı gibi) eMS’deki 

raporlama dönemlerinin oluşturulmasından sonra ortak başına bütçe kısmının 

doldurulabilecektir. 
 

 

Bölüm E.1 - Ortak bütçesi 

 

Ortak tablosu listesi, bölüm B altında proje ortaklarına ilişkin girilen verilerle sistem tarafından 

kısmen önceden doldurulmaktadır.  
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 Genel 

Pdf  Dosyası 

Olarak Kaydet 

Yaratılan 

Dosyalar 

Proje Geçmişi 

Ekler 

Düzenleme 

Talebi 

Kullanıcı 

Yönetimi 

Projeye Yer 

İşareti Ekle 

Ağacı Değiştir 

 

 Proje Özeti Ortak Proje Tanımı  Çalışma Planı  Proje Bütçesi Proje Bütçesine 

Genel Bakış 

Ekler OTS Ekleri Belgeler 

         

 

Ortak Listesi 

Sayı Adı Uyruk Kısaltması Rolü Bütçe 

1 

Ana Ortak  LP Ana Ortak Bütçeyi Belirle 

Katkıyı Belirle 

2 

Proje Ortağı  PP Proje Ortağı Bütçeyi Belirle 

Katkıyı Belirle 

 

 

NOT 

Her bir başvuru sahibi, her ortak için HEM gerçekleştirilecek faaliyetler bütçesini (Define 

Budget) HEM DE eş-finansmanı (Define Contribution) tanımlamalıdır! 

 

Proje maliyetlerinin ve proje finansmanının dengede olması gerektiğini unutmayınız. Başvuru 

sahipleri bunu ‘Proje Bütçesine Genel Bakış’ sekmesinden kontrol edebilmektedir. 

 

Başvuru sahipleri, gelir getiren faaliyetlerin maliyetine dair tahminde bulunurken bu maliyetlerin 

hem AB hibesi ve ortak finansman hem de faaliyetin getirdiği gelirle karşılanacağını hesaba 

katmalıdırlar. 
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Ortakların Bütçesinin Belirlenmesi 

 

Her bir ortak tarafından uygulanacak olan faaliyetlere ilişkin giderler faaliyet grupları şeklinde 

girilmelidir. 

 

 

Doldurulacak sekmeler  Talimatlar 

Personel maliyetleri Personelin yer alacağı Faaliyet Gruplarına bakılmaksızın, bu 

giderler Yönetim Faaliyet Grubu altında bütçelendirilmelidir. 

 

Personel maliyetlerine ilişkin giderler yararlanıcı tarafından 

aşağıda belirtilen şekilde işe alınan personelin brüt istihdam 

maliyetlerinden oluşacaktır: 

(a) tam zamanlı, 

(b) esnek çalışma saatleriyle yarı zamanlı 

 

BAŞKA BİR SEÇENEK İŞARETLENMEMELİDİR! 

 

Proje personelini (alt bütçe kalemi) ‘+’ işaretine tıklayıp Personel 

işlevi (örneğin ‘Proje Yöneticisi’) ve Tanımı (sadece projedeki 

ana rolünü belirtir (örneğin koordinasyon)) girerek 

ekleyebilirisiniz. 

Alt bütçe kaleminin altına miktarı girerken lütfen şunlara dikkat 

ediniz: 

Birim türü (ilk kutu) - seç (a) tam zamanlı; veya Birim türü 

(ikinci kutu) –ayları seçiniz  

Birim – ilgili personelin projeye katıldığı tüm süre boyunca 

çalışması tahmin edilen ay sayısını belirtiniz 

Yorum kutusu ilgili personelin katılacağı faaliyetleri belirtiniz 

Birim türü (ilk kutu) –seç (b) esnek çalışma saatleriyle yarı 

zamanlı 

Birim türü (ikinci kutu)- saatleri seçiniz 

Birim – ilgili personelin projeye katıldığı tüm süre boyunca 

çalışması tahmin edilen saat sayısını belirtiniz 

Yorum kutusu 

ilgili personelin katılacağı faaliyetleri belirtiniz 

- tahmin edilen çalışma saati sayısını gerekçelendirecek 

bilgileri sağlayınız, 

- saatlik ücretin belirlenme şekline ilişkin gerekçe 

sağlamayınız 

Ofis ve yönetim Ofis ve yönetim maliyetleri, varsa altyapı temininden 

kaynaklanan maliyetler hariç tutularak projenin doğrudan uygun 

maliyetlerinin en fazla %7’si olacak şekilde hesaplanacaktır. 

eMS’nin, ofis ve yönetim maliyetlerini projenin uygun doğrudan 

maliyetleri toplamına göre oranlı olarak hesapladığı göz önüne 
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alınarak ve izin verilen azami oranın aşılmamasının sağlanması 

için Ek 3 – Yönetimsel maliyetler – Hesaplama yöntemi altında 

verilen formüller uygulanarak yapılan hesapların kontrol edilmesi 

şiddetle tavsiye edilmektedir. 

Bu bütçe kalemi altında Ek 3’te verilecek diğer herhangi bir 

ayrıntıya girmeden sadece öngörülen toplam ofis ve yönetim 

maliyetlerini eklemelisiniz. 

Seyahat ve Konaklama  Bölüm 2.7’de verilen bilgilere göre ilgili maliyetleri giriniz. 

Ana seyahat kategorilerinin belirlenmesi ve proje faaliyetleriyle 

ilgili seyahatlerin bu ana kategoriler altında gruplanması tavsiye 

edilmektedir. 

Örneğin: yönetim toplantıları (ortaklarla, Yönetim 

Makamı/Ortak Teknik Sekretarya ile), proje izleme ve 

değerlendirme ziyaretleri, vb. 

 

Bütçe verisini girerken lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz: 

- Birim türü – Varsa seyahat kategorisini belirtiniz  

- Birim – her bir seyahat kategorisi için birim sayısını 

belirtiniz 

- Birim başına miktar – her bir seyahat kategorisi için bir 

miktar tahmininde bulunmalısınız 

Yorumlar – seyahat amacının gerekçesi, proje 

faaliyetleriyle bağlantı, bu bütçe altı kaleme ilişkin her 

türlü ilgili bilgi. Başka ayrıntı verilmesine gerek yoktur 

(ör. uçuş, katılımcı, konaklanan gece sayıları). 

Dış uzmanlık ve hizmetler  Dış uzmanlık ve hizmet maliyetleri projenin yararlanıcıları 

dışındaki bir kamu veya özel kanun kuruluşu tarafından sağlanan 

hizmetleri ve uzmanlığı içine almaktadır. Her bir türdeki 

uzmanlığa ve hizmete ilişkin maliyet ortakların her biri ve 

tamamı için kolay bir şekilde belirlenebilir olmalıdır. 

Dış uzmanlık ve hizmetler, ilgili uzmanlık veya hizmetin en 

azından niteliğini ve miktarını tanımlayacak şekilde 

gerekçelendirilmelidir. Bu hizmetlerin çalışma planında belirtilen 

çıktılarla olan bağlantısı da açıklanmalıdır. 

Ekipman Projenin yararlanıcısı tarafından satın alınan ekipmanların ve 

tedariklerin finansmanı için yapılan harcamadır. 

Proje yönetimi için ihtiyaç duyulan ofis ekipmanlarının 

maliyetleri, tüm ofis ekipmanları için toplam miktar olarak 

öngörülmelidir. (500,000 Avro değerindeki limitler içinde olan 

küçük ölçekli yatırımlar için olanlar dahil) proje faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan diğer tüm ekipman 

kategorileri, kalem/alt kalem (ör. laboratuvar ekipmanı, turist 

bilgilendirme kioskları, çevresel veri tabanı ekipmanları, vb.) 

olarak detaylandırılmadan ana kategoriler halinde belirtilmelidir. 
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Yine de tüm durumlarda, ekipman türünü ve tahmin edilen 

miktarını yorum kutusunda belirtmelisiniz. 

Altyapı ve çalışmalar  Olması halinde, küçük ölçekli yatırımlar için gerekli altyapının 

ve çalışmaların maliyetlerini belirtiniz. 

Net Gelir Olması halinde, tahmin edilen proje geliri 

 

Ortak Katkısı 

Doldurulacak sekmeler  Talimatlar 

Ortak Katkı Oranı  Otomatik olarak doldurulmaktadır 

Katkı Kaynağı 

Katkı Kaynağı + Miktar İlk satır ortağın kendi katkısıyla (Lütfen + düğmesine tıklayarak 

asgari %8 katkı ekleyiniz. Lütfen finansmanın kamu kaynağını özel 

veya kamu olarak belirtiniz) ve miktarla doldurulmalıdır ve 

KAYDET işaretine tıklanmalıdır. Eğer katkı birden fazla kaynaktan 

yapılıyorsa sistem toplam hedef değer oranını hesaplamaktadır. 

Lütfen ortak finansmanın toplam miktarına ilişin ikinci tabloya el 

ile girilen miktar ile birinci tabloda otomatik olarak hesaplanan 

miktar arasındaki tutarlılığı dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. 

Toplam kamu harcaması, ENI ortak finansmanı ile tüm kamu 

katkılarının toplanmasıyla anlaşılmaktadır. Ortak bütçesinin 

değişmesi halinde lütfen ortak katkısı bölümündeki bilgilerin 

güncellenmesi gerektiğini hatırlatınız. 

Lütfen miktarları Avro cinsinden giriniz! 

Hedef Değer  Bu alanda beklenen ortak finansman miktarı gösterilmektedir.  

 

Veri girerken açılır pencerenin altındaki kaydet düğmesine tıklayarak düzenli olarak kaydetmeyi 

unutmayınız. Kaydetmeden sayfayı kapatırsanız verileriniz kaybolabilir! 

 

Bölüm E. 2 Dönemsel Ortak Bütçesi 

 

Başvurucular bu bölüm altında sadece ilk ön ödeme, ikinci ön ödeme (Ara Rapor) ve nihai ödeme 

(Nihai Rapor) için öngörülen bütçe tahminlerini yazmalıdır. Bölüm 3.2.2.4 Çalışma Planı D3 

(Dönemleri Tanımla)’e bakınız.  

 

Bölüm E.3 Program alanı dışındaki faaliyetler  

 

Doldurulacak sekmeler 

(eğer gerekliyse) 

Talimatlar 

Proje Alanı 
 

Proje Alanı metni Program alanı dışında faaliyetlerin öngörülmesi halinde verilen 

listeden dış faaliyetlerin etkileyeceği Bölgeleri seçmelisiniz. 

Lütfen sağ taraftaki kutudan hangi dış faaliyetin/faaliyetlerin 

gerçekleştirileceğini belirtiniz.  

Program Alanı Dışındaki Faaliyetler (sayfanın altında) 
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Program Alanı Dışındaki 

Faaliyetler  

Faaliyetlerin program alanı dışında yürütüleceğinin öngörülmesi 

halinde bu faaliyet(ler) aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sağlanarak 

tanımlanmalı ve gerekçelendirilmelidir: 

-  Faaliyet yapılması öngörülen program alanı dışındaki bölge; 

- Neden özel bir program hedefine/hedeflerine ulaşılması bu 

faaliyetler için gereklidir? 

-  Program alanı bölgeleri için hangi yararları sağlanmaktadır? 

Bu bölümde tanımlanan faaliyetler program alanı dışındaki planlı 

misyonları ve/veya etkinlikleri de içerebilmektedir. 

Toplam Bütçe Program alanı dışındaki faaliyetler için harcanacak miktarı 

belirtiniz 

ENI fonu dışında Proje kapsamındaki bu tip faaliyetler için ayrılmış yaklaşık ENI 

bütçesi toplam ENI proje bütçesinin %15’ini geçmeyecektir ve bu 

bölüm altında da belirtilmelidir. 

ENI fonu toplamından Proje kapsamındaki bu tip faaliyetler için ayrılmış yaklaşık ENI 

bütçesi toplam ENI proje bütçesinin %15’ini geçmeyecektir ve bu 

bölüm altında da belirtilmelidir. 

 

NOT 

Lütfen Başvurunun bu bölümünde belirtilmemiş olan program alanı dışında yürütülecek faaliyetlerin 

daha sonra uygun sayılmayacağını unutmayınız. 

 

 

 

UNUTMAYIN 

Program alanı dışındaki küçük ölçekli yatırımlar uygun harcama değildir. 

Proje faaliyetlerinin yeri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Bölüm 1.7’ye bakınız. 

 

 

Bölüm E.4 Proje Bütçesi Dağılımı 

 

eMS, Bölüm E1 ve E2 altında girilen bilgileri/verileri gösterecektir. 

 

3.2.2.6 Bölüm G – Ekler 

 

 Ek 

 Eklentiler 

 Destekleyici Belgeler 

 Yeni ek eklemek için “yükle-upload” düğmesine tıklayınız. 

 

 

(1) Yükleme talimatları ve gereklilikler 
 

- Aksi belirtilmediği takdirde aşağıdaki tüm eklerin olması zorunludur! 
- Lütfen boyutu 5 MB’den daha büyük olan ek yüklemeyiniz! 
- Taranan tüm belgeler jpg veya pdf formatında ve 200 dpi çözünürlükte sunulmalıdır. 
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- Bir sayfadan fazla olan tüm belgeler tek bir dosya olarak taranmalı ve yüklenmelidir. 
Lütfen her bir sayfayı ayrı ayrı yüklemeyiniz. 

- Belgeler içeriklerine göre Proje Ortağı Kısaltmasıyla birlikte İngilizce olarak 
isimlendirilmelidir. (örnek VAT Document_JTS)  

- Ulusal dilde düzenlenmiş olan belgelerin İngilizce çevirileri ile birlikte tek bir dosya halinde 
yüklenmesi tavsiye edilmektedir. (İlk belge İngilizce çeviri olmalıdır). 

 
(2) Zorunlu ekler  

 
NOT  

Eklerde sunulan belgelerin içeriği başvuru formunda yer alan bilgilerle tutarlı olmalıdır. 

 
NOT 

Başvurunuzu sunmadan önce Bölüm 4.1.1’de yer alan bilgileri okumanız şiddetle tavsiye 
edilmektedir. ADIM 1: Tüm zorunlu belgelerin Başvuru Rehberi’ne uygun bir şekilde 
sunulduğundan emin olmak için ilişkin idari uygunluk ve yerindelik kontrolü listesine 
bakılmalıdır.  
 
Bu kontrol listesi başvurunun kaliteli olmasını sağlamak ve tüm destekleyici belgelerin 
sunulduğundan emin olmak adına Ana Yaralanıcıya bir öz-denetim fırsatı sunar. 

 
a) Başvuruyla birlikte sunulacak ekler: 
 

 Ek: Format 

1 
 

1.1. Ana Ortak Beyannamesi (Ek 1) 
 

Taranmış belge 

1.2. Proje Ortağı Beyannamesi (Ek 2) 

Ana Ortak/Proje Ortağı Beyannamesinin tüm kısımlarının doldurulması 
zorunludur ve Beyanname Ana Ortağın/Proje Ortağının yasal temsilcisi 
(veya yetkilendirilmiş kişisi) tarafından imzalanmak zorundadır. 
 
ÖNEMLİ!  
Ana Yararlanıcının/her bir ortağın yasal temsilcisi (veya yetkilendirilmiş 
kişi) tarafından imzalanmış ancak Proje Ortağı Beyannamesinin bütün 
hükümlerini içermeyen başvurular doğrudan reddedilecektir. 

2 

Ana Yararlanıcı veya Ortak adına beyannameyi yasal temsilci yerine 
imzalayan kişinin resmi olarak yetkilendirildiğine dair belge  

 
Bu belgenin sunulması yalnızca Beyannamenin Ana Yararlanıcı veya Proje 
Ortağının yasal temsilcisi tarafından değil bu konuda yetkilendirilmiş 
başka bir kişi tarafından imzalanması halinde zorunludur. İlgili belge 
yetkilendirilen kişinin Beyannameyi ve varsa destekleyici belgeleri 
imzalamak için yetkili olduğunu belirtmelidir. 
 

Taranmış belge 

3 
İdari giderler - Hesaplama Yöntemi  (Ek 3) Taranmış belge 

ve Excel 

4 
Mali Kapasite Öz Değerlendirmesi ( Ek 4) Taranmış belge 

ve Excel 

5 
Devlet Desteği Öz Değerlendirme Beyannamesi (Ek 5)- Devlet Desteği 
Öz Değerlendirme Beyannamesinin tüm kısımlarının doldurulması 

Taranmış belge 
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zorunludur ve Beyanname Ana Ortağın yasal temsilcisi (veya 
yetkilendirilmiş kişi) tarafından imzalanmak zorundadır. Beyanname 
sadece Ana Yararlanıcı tarafından doldurulmalıdır.  

6 
Satın alma listesi (Ek 6) – Belge proje düzeyinde birleştirilmiş şekilde ve 
yalnızca Ana Yararlanıcı tarafından sunulmalıdır.  

Taranmış belge 

7 
Fizibilite çalışması veya eş değer belge (sadece küçük ölçekli projeler 
için - ilgili başvurucunun ulusal mevzuatı ile uyumlu olarak- ulusal 
dilde ve ana kısımlarının gayri resmi İngilizce çevirisi ile birlikte) 

Taranmış belge 

8 
Tedarik ve İnşaat için teknik şartname ve Gerekçelendirme (Ek 7) 
(küçük ölçekli yatırımlarla ilgili olarak) 

Taranmış belge 

9 

Küçük ölçekli yatırımlar için tahmini bütçe (Ek 8)- Bütçe tahmini, uygun 
kategoriler için doldurulmalıdır. Diğer kategoriler gerekli olursa 
eklenebilir. Bütçe tahmini her bir küçük ölçekli yatırım için Başvuru 
Formunda öngörüldüğü şekilde doldurulmalıdır.  

Taranmış belge 
ve Excel 

 
 
b) Başvuruyla birlikte teslim edilecek destekleyici belgeler: 
 

 Destekleyici Belgeler: Format 

1 
 

Son yıla ait yıllık hesaplar Ana Ortak ve tüm proje ortakları tarafından, 
(kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imza ve damga ile onaylanmış) 
resmi olmayan tam İngilizce çeviri(ler) şeklinde teslim edilmelidir. 
Banka hesap özetleri bu hesaplar için uygunluk teşkil etmemektedir. 
Sadece gelirlere, harcamalara, kâra ve zarara ilişkin veri sağlayan 
belgeler (bilanço, hesabın kapatıldığı bir önceki mali yıla ait kâr ve zarar 
hesabı) kabul edilecektir. 
 
Kar ve zarar hesabı olmaksızın sadece bilanço içeren Yıllık Hesaplar veya 
gelirler, harcamalar, kar ve zararlara ilişkin veri sağlayan bir belge uygun 
olmayacak ve dolayısıyla eksik belge olarak görülecektir. 

Bu zorunluluk kamu kurumları için geçerli değildir17 

Taranmış belge 

2 

Dernek Tüzüğü/Vakıf Kuruluş Senedi veya Ana Ortağın ve her bir ortağın 
uygunluğunu kanıtlayan diğer uygun belgeler orijinal dilinde ve ilgili 
kısımların - örneğin yasal durumun, kaydın ve genel merkezin yerinin -  
resmi olmayan İngilizce çevirisi/çevirileri (kuruluşun yasal temsilcisi 
tarafından imza ve damga ile onaylanmış)  şeklinde teslim edilmelidir. 
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların uygunluğunu (yukarıda belirtildiği gibi) 
ispat eden ilgili kısımların değiştirilmesi halinde yürürlükteki ulusal 
mevzuata uygun olarak yapılan kurumun hukuki statü ve Yönetim Kurulu 
değişikliklerinin tescil edilmesine ilişkin Mahkeme kararı da de ilgili 
kısımların değişikliklerinin uygunluğunun ispatı resmi olmayan İngilizce 
çevirisi olarak teslim edilecektir Ana Yararlanıcı ve/veya Proje 
Yararlanıcısı/Yararlanıcılarının idari yasa/kanun ile oluşturulan kamu 
organı ise, bahsi geçen idari yasa/kanunun onların uygunluğunu 
kanıtlayan ilgili kısımlarının resmi olmayan çevirisi/çevirileri de 
sağlanmalıdır. Bu zorunluluk kamu kurumları için geçerli değildir. 

Taranmış belge 

3 
Kayıt Belgeleri, Ana Ortak kuruluş ve her bir ortak kuruluş tarafından, 
kuruluşların ulusal kayıtlardan alınan hesap özetleri orijinal dilde ve 
(kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imza ve damga ile onaylanmış) 

Taranmış belge 

                                                
17

Bölüm 2.4.1’de tanımlandığı gibi. 
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resmi olmayan İngilizce çeviri(ler) şeklinde teslim edilmek zorundadır. Bu 
zorunluluk kamu kurumları için geçerli değildir. 

4 

KDV belgesi (eğer isteniyorsa), Ana Ortak ve her ortak tarafından orijinal 
dilinde ve resmi olmayan İngilizce çeviri şeklinde kuruluşun yasal 
temsilcisi tarafından imza ve damga ile onaylanmış olarak teslim edilmek 
zorundadır. Bu zorunluluk kamu kurumları için geçerli değildir. 

Taranmış belge 

Madde 2 ve 3’te yer alan belgelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğundan emin 
olunuz.  

 
NOT 

Seçim Komitesi, değerlendirme ve seçim kriterlerine uygunluk değerlendirmesi için belgelere 
dayalı ek kanıt ve takviyeler talep edebilmektedir. 
 
Sadece talep edilen belgeler dikkate alınacak herhangi bir ek belge (destek mektubu, başvuran 
tarafından yazılan mektuplar vs.) dikkate alınmayacaktır.  

 
NOT 

Eklerin ve destekleyici belgelerin resmi olarak mühürlenmesinde ulusal mevzuat hükümleri göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Ulusal mevzuat ilgili belgenin mühürlenmesini gerekli görmüyorsa, başvuran kuruluş ekleri ve 
destekleyici belgeleri yalnızca kurumun yasal temsilcisinin onayıyla sunmalıdır. (ya da bu 
konuda yetkilendirilmiş kişinin) 

 
NOT 

Yeminli tercüman, yetkilendirilmiş çevirmen veya diğer resmi çevirmenler tarafından 
İngilizce’ye çevrilmiş belgelerin kurumun yasal temsilcisi tarafından onaylanmasına gerek 
yoktur. 
 
Gayri resmi çevirilerin sadece ilk ve son sayfaları kurumun yasal temsilcisi tarafından 
mühürlenmeli ve onaylanmalıdır. 
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4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ 

 

4.1 DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECI 
 

Başvurular değerlendiriciler yardımıyla Ortak Teknik Sekretarya tarafından incelenecek ve 

değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından yapılan tüm Başvurular aşağıda belirtilen 

adımlara ve kriterlere göre değerlendirilecektir. 

 

Nihai karar verilmesi için Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin tavsiyeler Seçim Komitesi 

tarafından Ortak İzleme Komitesine teslim edilecektir. 

 

Seçim Komitesi Ortak İzleme Komitesi tarafından atanacaktır. Seçim Komitesinin ana görevi 

denetçilerin teklif çağrısı çerçevesinde teslim edilen Başvuruları değerlendirme ve seçim 

sürecindeki çalışmalarının sonuçlarını denetlemek ve doğrulamak olacaktır. 

 

Açıklamalar, sadece Seçim Komitesinin Genel Başkanı tarafından, eMS Başvuru – Ana Ortak için 

Kayıt (bkz. Bölüm 3.1.2) kapsamında verilen irtibat bilgileri kullanılarak irtibat kişisine eMS e-

postası ile ulaşılmasıyla talep edilecektir. Açıklama talebine verilecek cevaplar, ilgili belgelerle 

birlikte, gerekiyorsa, taratılıp e-postaya eklenerek e-postada belirtilen son tarihe kadar eMS e-

postası ile gönderilmelidir. 

 

(Değerlendirme aşamalarının herhangi biri sırasında) istenilen ya da cevaplanan hiçbir açıklama 

Başvuruların içeriğinin iyileştirilmesi amacını taşıyamaz. 

 

NOT 

Bütün başvurulara eşit muameleyi sağlayabilmek için, açıklama cevapları için verilen 

son tarihin uzatılması mümkün değildir. İstenilen açıklamaların ve/veya eksik 

dokümanların belirlenen son tarihten önce gönderilmesini başaramazsanız, başvurunuz 

mevcut bilgi ve dokümanlar üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Açıklama talebinin alındığını tasdik eden tarih Seçim Komitesinin Başkanı tarafından gönderilen e-

postanın tarihidir. Açıklamalara ilişkin cevapların alınmasını tasdik eden tarih Ana Ortak tarafından 

gönderilen e-postanın tarihidir.  

 

Ana ortak, açıklama taleplerinin teknik olarak alınmasının sağlanmasında tam sorumluluk 

taşımaktadır.  

 

Değerlendirmenin her adımının altında açıklamalara ilişkin daha fazla bilgi verilmektedir. 

 

4.1.1. ADIM 1: IDARI VE UYGUNLUK DEĞERLENDIRMESI 
 

Proje teklifini iletmeden önce, Başvuru Rehberine uygun olarak gereken bütün ek ve destek 

dokümanlarının gönderildiğinden emin olmak için aşağıda yer alan listenin kontrol edilmesi 

şiddetle tavsiye edilmektedir. 
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NOT 

1. Kamu kurumlarının bazı belgeleri sunması zorunlu değildir. Lütfen, kamu hukukuna tabi 

kurumlar ile kamu kurumlarını KARIŞTIRMAYIN. Başvuru Rehberi 2.4.1. Bölümünde yer 

alan uygun başvuru sahibi türlerine ilişkin detayları kontrol edin. 

2. Başvuru sahiplerinin ek ve destek dokümanlardaki resmi mührü ulusal mevzuattaki 

hükümlere göre uygulanır. Ulusal mevzuatın kurumun mührünü taşımasını zorunlu 

tutmadığı durumlarda, başvuru sahibi ek ve destek dokümanlarını sadece organizasyonun 

yasal temsilcisinin (ya da resmi olarak yetkilendirilen kişi) onayı ile iletebilir. 

3. Ek ve/veya destek dokümanlarının (İngilizce dilinde gayri resmi tercümeleri dâhil olmak 

üzere) Başvuru Formu (eMS) de belirlenen kurumun yasal temsilcisi tarafından değil de 

yetkilendirilen başka bir kişi tarafından onaylanması durumunda, başvuru sahibinin 

yetkilendirilen kişinin bu dokümanlara imzalamaya/onaylamaya yetkili olduğunu 

gösteren bir yasa/yetki belgesi sağlaması gerekmektedir. 

4. Taranan bütün belgelerin .jpg ya da .pdf formatında en az 200 dpi çözünürlükte taranmış 

olarak iletilmesi gerekmektedir. 

5. 1 sayfadan fazla sayfa içeren bütün ek ve destek belgelerin her biri tek bir belge olarak 

taranmalı ve iletilmelidir. Lütfen her sayfayı ayrı olarak tarayıp İLETMEYİNİZ. 

6. Başvuru Formundaki her ek İngilizce dilinde içeriğine ve Proje Ortağı kısaltmasına 

referansla isimlendirilmesi gerekmektedir (ör. VAT Document_ORG; Feasibility 

Study_ORG) 

7. Belgenin orrijinal dilindeki nüshası ile İngilizce çevirisinin tek bir dosyada yüklendiğine 

emin olun (ilk belge İngilizce versiyonu olmalıdır) 

 

UNUTMAYIN!!! 

Başvuru sırasındaki tarama ve yazım hatalarının önlenmesi tamamen Başvuru Sahibinin 

sorumluluğudur. 

 

1.1 İdari uygunluk 

Başvuru, Ortak Teknik Sekretarya personeli içinden aday gösterilen ve Seçim Komitesi Başkanı ve 

Sekreterinin gözetiminde çalışacak bir değerlendirici tarafından incelenecektir. 

 

Değerlendirici, Başvurunun Kontrol Listesinde (Bölüm A İdari ve Uygunluk Değerlendirmesi– 

Rehbere Ek 10) belirtilen tüm kriterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edecektir. 

 

NOT 

Eğer Başvuru: 

- Başvuru Rehberi’nde yer alan gerekliliklere göre doldurulmadıysa (Unutmayın!!! 

Bölümleri yeşille renklendirilmiştir ve zorunludur; doldurulmadıkları durumlarda Başvuru 

reddedilecektir.) 

ve/veya 

- 5 ek ve/veya destekleyici dokümandan daha fazla eksik varsa (küçük düzeyli yatırım 

içeren projelerin Başvurusunda sunulması zorunlu olan fizibilite çalışması veya muadili 
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doküman bunun istisnasıdır) 

ve/veya 

- Ana Ortak/Proje Ortak(lar)ı tarafından imzalanan Beyannameler eksik hükümler 

taşıyorsa ve/veya yasal temsilcileri (ya de resmi yetkilendirme dokümanı ile beraber 

iletilmek kaydıyla – yetkilendirilen kişi tarafından) tarafından imzalanmamışsa, 

Açıklama istenmeyecek ve başvuru sadece bu gerekçeyle tekrar değerlendirmeye 

alınmaksızın elenecektir. 

 

1.2 Uygunluk kontrolü 

Uygunluk kontrolü, B Bölümü İdari ve Uygunluk Değerlendirilmesi Rehberinde (Rehbere Ek 10) yer 

alan kriterlerle uyumunu kontrol edecek Ulusal Otorite temsilcileri ve JTS personeli arasından aday 

gösterilen değerlendiriciler tarafından Başvuruda verilen bilgilere ve Başvuruyla birlikte teslim 

edilecek olan Bölüm 3.2.2.6 kapsamında listelenen ekler ve destekleyici belgelere dayanılarak 

gerçekleştirilecektir. Bu sadece idari açıdan uygun bulunan Başvurular için gerçekleştirilecektir. 

Eğer Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, teklif edilen projenin 1-3, 8-15 ve 17 kalemleri 

altında tanımlanan uygunluk kriterlerinin karşılanmadığı görülürse Başvurular yalnızca bu 

gerekçeye dayandırılarak reddedilecektir. 

 

Beyannameler (Ana Ortağın – Ek 1 ve Proje Ortaklarının – Ek 2), Ana Ortak ve Proje Ortakları 

tarafından verilen diğer ekler ve destekleyici belgelerle birlikte çapraz kontrole tutulacaktır. Bu 

yüzden beyannameler ve diğer ekler ve destekleyici belgeler arasındaki uyumu sağlamak azami 

önem taşımaktadır. 

 

İlave açıklama talebi bu değerlendirme aşamasında sadece aşağıdaki durumlarda yapılacaktır: 

- Bölüm (ler) ya da bölümlerin belli bir bölümü İngilizce dışında bir dil tarafından 

doldurulduğu zaman; 

- 5 ya da daha 5’ten daha az ek ya da destekleyici belge eksikse (Dikkat! Her bir Başvuru 

içind, her bir ortak için değil); (Dikkat!! küçük ölçekli yatırım içeren projelerin 

Başvurusunda sunulması zorunlu olan fizibilite çalışması veya muadili belge bunun 

istisnasıdır) 

- Ek yada destekleyici belgenin idari ve uygunluk kontrolünün tamamlamak için yeterli 

bilgi içermediği durumlarda. 

 

Ortak İzleme Komitesinin İdari ve Uygunluk Doğrulamasını kabulünü takiben Seçim Komitesi, tüm 

Başvuru Sahiplerine Başvurularının Ortak İzleme Komitesi kararına göre bir sonraki değerlendirme 

adımı (Kalite değerlendirmesi) için önerilip önerilmediğini gösteren bir mektup/bildirim 

gönderecektir. 

 

4.1.2. ADIM 2: KALITE DEĞERLENDIRMESI  
 

Projelerin seçiminde önde gelen ilke tüm projelerin bir özel hedefe uyma ve daha geniş çaptaki 

Program hedeflerine katkı sağlama zorunluğudur. Bu sebeple değerlendirme yapılırken proje 

ilgililiği ve stratejik bağlamına, program hedef sonuçlarına ve çıktılarına yaptığı katkıya, ortaklığın 

ilgi düzeyine ve sınır ötesi müdahalenin gerekçesi dahil olmak üzere teklifin sınır ötesi işbirliği 
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karakterine bakılacaktır. Ayrıca devlet desteği uygunluk değerlendirmesi de bu aşamada 

yapılacaktır.  

 

Bu değerlendirme, değerlendiricilerin desteğiyle Kalite Değerlendirme Kılavuzundaki (Ek 11) 

değerlendirme kriterleriyle uyumlu şekilde Seçim Komitesi tarafından yürütülecektir. 

 

Her bir kriter Kılavuzda belirtilen puanlara göre değerlendirilecektir. 

 

NOT 

Eğer puan;  

- Bölüm 1 İlgililik için 12 puandan daha az ise, veya 

- Bölüm 2 Katma Değer için 9 puandan daha az ise, veya 

- Bölüm 3 Ortaklığın Kalitesi için 10 puandan daha az ise, veya 

- Bölüm 4 Proje Tasarımının Kalitesi için 12 puandan daha az ise, veya 

- Bölüm 5 Görünürlük ve Sürdürülebilirlik için 9 puandan daha az ise, veya 

- Bölüm 6 Bütçe ve Maliyet Etkililiği için 10 puandan daha az ise, veya 

- Toplam skor için 62 puandan daha az ise 

Başvuru reddedilecektir. 

 

Seçim Komitesi, kalite değerlendirme aşamasında açıklama talep edebilmektedir. Bu, yeni bilgi 

sağlanması için bir fırsat değil orijinal Başvuruda verilen bilgilerin açıklanması içindir. Cevap için 

son teslim tarihi belirlenecektir. 

 

Açıklamaları takiben her bir Öncelik için Başvuruları puanlarına göre ve mali teklif içinde sıralayan 

bir liste ve aynı kriterleri takip eden bir de yedek liste oluşturulacak ve Ortak İzleme Komitesinin 

incelemesi ve nihai onayı için Seçim Komitesi tarafından teslim edilecek olan Kalite Değerlendirme 

Raporu içinde sunulacaktır. 

 

Aynı puanı alan iki yada daha fazla başvuru olması durumunda, başvurular sırasıyla önce kriter 1-

İlgililik daha sonra kriter 2- Katma Değer ve daha sonra da kriter 6 – Bütçe ve Maliyet Etkinliği 

puanlarına göre önceliklendirileceklerdir.  

 

Aynı Özel Hedef altında aynı Ana Ortağın finansman için puanlanan ve sıralanan iki başvurusu 

bulunması halinde, Seçim Komitesi en yüksek puana sahip başvurunun desteklenmesini teklif 

edecektir. 

 

NOT 

Değerlendirme süresinde gizli bilgileri elde etmeye veya değerlendiricileri, Seçim Komitesi veya 

Ortak İzleme Komitesi üyelerini veya Yönetim Makamının personelini etkilemeye teşebbüs 

edilmesi projenin elenmesine yol açacaktır! 

 

Değerlendirme aşamasında sağlanan açıklamalar Başvurunun esas halini değiştirecek yeni 

unsurlar taşıyamaz. 
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Başvuru sahiplerinin, değerlendirme sürecinde dikkate alınan bilgileri yanlış vererek Yönetim 

Makamını veya değerlendiricileri yanlış yönlendirdiği ispatlandığı veya değerlendiricilerin veya 

Yönetim Makamının farklı kararlar almasına sebep olacak konulara ilişkin değerlendiricileri veya 

Yönetim Makamını bilgilendirmemesi halinde bu Başvuru sahipleri sürecin dışında tutulacaktır. 

 

4.1.3. BAŞVURULARIN REDDEDILME SEBEPLERI 
 

 İDARİ VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ  KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

1. Başvurunun Başvuru Rehberine uygun şekilde 
doldurulmamış olması (ör. bütün zorunlu 
bölümlerin doldurulmaması, başvurunun 
İngilizce dilinde yapılmaması) 

Başvuruların İlgililik, Katma Değer, Ortaklık 
Kalitesi, Proje Tasarımı Kalitesi, Görünürlük ve 
Sürdürülebilirlik, Bütçe ve Maliyet Etkinliği 
değerlendirme kriterleri için gerek eşik 
değerlerin altında kalması  

2. 5’ten fazla ek yada destekleyici belgelerin 
eksik olması (Dikkat!! Bu sınır Başvuru başına 
olup ortak başına değildir). Şunlara dikkat 
edin: 

- Başvuruların küçük ölçekli yatırım 
bileşeni içermesi halinde bu Rehberin 
gerekliliklerine uygun olarak, 
Fizibilite Çalışması veya muadil 
doküman başvuru ekinde yer 
almıyorsa başvuru reddedilir. 

- Yıllık Hesapların Kar ve Zarar hesabı 
olmaksızın sadece bilanço veya 
gelirler, harcamalar, kar ve zararlara 
ilişkin veri sağlayan bir belge içermesi 
durumunda uygun bulunmayacak ve 
eksik belge olarak kabul edilecektir. 

- Ana Ortak/Proje Ortakları tarafından 
taranan Beyannamelerin eksik 
hükümleri varsa ve/veya yasal 
temsilci (veya yetkilendirilmiş kişi) 
tarafından imzalanmamışlarsa 
ve/veya eksik sayfalar varsa bu 
durumda uygun bulunmayacak ve 
eksik doküman olarak kabul 
edilecektir.  

Başvuruların toplam skorda gerekli eşik değer 
olan 62 puanın altında kalması. 

3. Başvuru Sahiplerinin (Ana Ortak veya Proje 
Ortağı) uygunluk kriterlerinden birini 
karşılamaması 

 

4. Başvurunun uygunluk kriterlerinden birini 
karşılamaması 
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4.2 ORTAK IZLEME KOMITESI KARARININ BILDIRIMI 

 

4.2.1. KARARIN IÇERIĞI 
Değerlendirme Raporunun Ortak İzleme Komitesi tarafından onaylanmasını takiben, her 

Değerlendirme Aşaması için, Seçim Komitesi tüm Başvuru Sahiplerine (eMS’ye kaydoldukları e-

posta adresi üzerinden) Başvurularının  idari ve uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını 

(aşama 1) veya aşağıdaki durumların belirtildiği bir mektup/bildirim gönderecektir: 

 Geçici olarak seçilenler – bunlar, desteklenmesi için tavsiye edilen ve verilen son tarih 

içerisinde bölüm 5 – Kontrat Öncesi Koşullar kapsamında talep edilen tüm belgelerin 

sağlanması şartıyla sözleşme yapılacak olan ve varsa Seçim Komitesi tavsiyelerinin dikkate 

alınacağı başvurulardır; 

 Reddedilen – bunlar, 2. adımda bahsedilen asgari puanların altında puan alan Başvurulardır; 

reddedilme sebepleri bildirilecektir; 

 Yedek listede yer Alma – bunlar, asgari puanları almış olsalar da Başvuruların sıralanmasını 

takiben bu teklif çağrısı kapsamında kendileri için uygun fon bulunmayan başvurulardır.  

 

4.2.2. ŞIKAYETLER 
 

Değerlendirme ve seçim süreci adımları sırasında bir hata veya usulsüzlük nedeniyle zarara 

uğradığını düşünen Başvuru Sahipleri, Ortak Teknik Sekretarya ya da Yönetim Makamına şikâyette 

bulunabilirler. 

 

Şikayetler, her değerlendirme her adımından sonra idari ve uygunluk değerlendirmesi/kalite 

değerlendirmesinin sonucuyla ilgili mektupta/bildirimde belirtilen adrese teslim edilmelidir. 

 

Başvuru Sahibi, Ortak İzleme Komitesi kararının neden mevcut Hibe Başvuru Rehberi hükümlerini 

veya diğer uygulanabilir kuralları ihlal ettiğini tartışarak şikayetlerinin doğruluğunu ispat 

etmelidir. 

 

Dikkate alınması için bir şikâyet: 

- Proje Ortakları veya üçüncü taraflar tarafından değil sadece Ana Ortak tarafından 

sunulmalıdır; 

- Seçim Komitesi tarafından değerlendirme adımının sonucunu duyuran (e-posta ile 

gönderilmiş) yazılı bildirimden sonraki gün başlamak kaydıyla 10 takvim günü içinde teslim 

edilmelidir; 

- taranmış belge (PDF formatında) olarak sunulmalıdır; 

- İngilizce olmalıdır; 

- Ortak Teknik Sekretaryaya veya Yönetim Makamına gönderilmelidir; 

- Ana Ortağın yasal temsilcisi veya yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmalıdır; 

- Seçim Komitesi tarafından yapıldığı düşünülen ihlalin durumu açık bir şekilde tanımlamalı 

ve geçerli ispatlarla Hibe Başvuru Rehberinin ilgili hükümlerine açık atıflarda bulunmalıdır.  

 

Bu kriterlerden herhangi birine uymayan şikâyetler dikkate alınmayacaktır. 
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Yukarıda yer alan tüm kriterleri karşılayan şikâyet, Ana Ortak tarafından şikâyet kapsamında ileri 

sürülen bilgilere dayanılarak incelenir. 

 

Şikâyetin kabul yada reddedilmesi kararı Şikâyet Komitesi tarafından alınır. 

  

Şikâyet Komitesinin kararı nihaidir, tüm taraflar için bağlayıcıdır ve Program kapsamında aynı 

gerekçelere dayanan ve süreçte aynı aşamada olan şikâyet işlemlerine tabi değildir.  

 

Şikâyet süreci – şikâyetin alınmasından Kararın Ana Ortağa bildirilmesine kadar – azami 60 takvim 

günü içinde çözüme ulaştırılır. 

 

Şikâyet Komitesi, Ortak İzleme Komitesi tarafından onaylanan Usul Kurallarına göre çalışır. 

 

4.3 DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN GÖSTERGE TAKVIM 
 

Eylem Gösterge Son Tarih 

Başvuruların iletilmesi dönemi 1 Ekim 2018 – 31 Ocak 2019 

İdari ve Uygunluk Kontrolü Şubat-Nisan 2019 

Başvuru Sahiplerinin idari ve uygunluk 

değerlendirmesine ilişkin bilgilendirilmesi 

Nisan 2019 

İdari ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin şikâyetler Mayıs 2019 

Kalite değerlendirilmesi Haziran-Eylül 2019 

Başvuru Sahiplerinin kalite değerlendirmesine ilişkin 

bilgilendirilmesi 

Eylül 2019 

Kalite değerlendirmesine ilişkin şikâyetler  Ekim 2019 

Hibe Sözleşmesinin imzalanması 2020 ilk yarıyılı 

 

Bu yaklaşık takvim süreç içerisinde güncellenebilir olup bu durumda güncellenmiş takvim 

İnternet sitesinde (www.blacksea-cbc.net) yayınlanacaktır.  

 

http://www.blacksea-cbc.net/
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5. SÖZLEŞME ÖNCESİ ŞARTLAR 

 

Ortak İzleme Komitesinin hibe verme kararını takiben Ana Ortak, Hibe Sözleşmesini imzalamaya 

çağrılacaktır (bu Rehberin Ek 10’undaki gösterge şablona bakınız). Başvurunun sunulmasıyla, Ana 

Ortak, hibe kazanması halinde Hibe Sözleşmesinde belirlenen sözleşme şartlarını kabul ettiğini 

taahhüt eder. 

 

Ortak İzleme Komitesinin hibe verme kararı, başvurunun kalite değerlendirmesinden çıkan 

tavsiyelerini ve devamındaki Ortak Teknik Sekreterya/Yönetim Makamı personelinin sözleşme 

aşamasındaki ilave kontrollerini ele alacak şekilde düzenlenmesi şartına her zaman tabidir. Bu 

düzenlemelerin sonucunda hibe miktarı ve AB katkısının oranı artırılmayabilir. 

 

Sözleşmelerin imzalanmasından önce Yönetim Makamı/Ortak Teknik Sekretarya tarafından başka 

belgeler (örneğin devletin ulusal/yerel bütçelerine borcunun bulunmadığının ispatı, diğer 

kaynaklardan KDV’nin geri ödemesiz olduğunun ispatı vb.) talep edilebilir. Küçük ölçekli yatırım 

içeren projeler için yerinde ziyaretler de gerçekleştirilebilir ve bunlar Yönetim Makamı, Ulusal 

Otorite, Ortak Teknik Sekretarya ve programın uygulanmasında sorumluluk sahibi herhangi bir 

diğer organ tarafından yapılabilir. Hibe sözleşmelerinin imzalanması için tüm ortakların gerekli 

tüm belgeleri teslim etme ve yerinde ziyaretler için müsait olma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Başvuru sahibinin kabul edilen teklifine veya teklif görüşmesine herhangi bir 

değişiklik yapılması yasaktır!! 

 

Sözleşme aşamasında teslim edilecek ekler ve destekleyici belgeler 

 

1. Sözleşme aşamasına devam edildiğini kabul eden Ana Ortağın Beyannamesi (bu Rehbere 

Ek10). Beyanname, Ana Yararlanıcının yasal temsilcisi tarafından imzalanarak mühürlenmeli 

ve ön sözleşme mektubunun gönderilme tarihinden 15 iş günü içerisinde iletilmelidir. Bu 

nedenle, Ortak İzleme Komitesince onaylanan tavsiyeler uyarınca Ana Yararlanıcının hibe 

sözleşmesini kabul ettiği ve sözleşme sürecinin devam ettiği addedilir. Ön Sözleşme 

Mektubuna iliştirilen Ana Yararlanıcı Beyannamesi, yasal yetkisi olan bir yetkili veya yasal 

temsilci tarafından imza ve mühürle onaylanmış 1 asıl nüsha “asıl nüshaya göre” 2 kopya 

olarak sunulmak zorundadır. 

 

2. Ana Yararlanıcı ve her bir yararlanıcı arasındaki Ortaklık Anlaşmaları, Rehberin Ek 10’unda 

sunulan gösterge şablona uymalı
18

, Ana yararlanıcı ve Yararlanıcılar tarafından usulüne uygun 

olarak doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. Bu belge, asıl nüsha olarak sunulmalıdır. 

 

3. Mali Tanımlama Formları (bu Rehberin Ek 12’si) modele uygun olmalıdır ve Ana Yararlanıcı, 

her bir Yararlanıcı ve ödemelerin yapılacağı banka
19

 tarafından usulüne uygun olarak 

doldurulmuş, imzalanmış ve tarihlendirilmiş olmalıdır. Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılaron 
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projenin uygulanması için biri Avro, biri de ulusal para biriminde olmak üzere özel banka 

hesabı açmaları gerekmektedir. Bu bankalar Ana Yararlanıcının ve yararlanıcıların kayıtlı 

olduğu ve bulunduğu ülkede/ülkelerde olmalıdır. Bu belge asıl nüsha olarak sunulmalıdır. 

 

4. Ana Yararlanıcıların ve yararlanıcıların konsolide devlet bütçesine borçların ödenmesine 

ilişkin yükümlülüklerini kayıtlı oldukları ve bulundukları ülkenin yasal hükümlerine uygun 

olarak yerine getirdiğini kendi ulusal dilinde asıl nüsha ve İngilizcede de resmi olmayan 

çeviri(ler) (kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imza ve damga ile onaylı) ile ispatlayan her 

bir katılımcı ülkedeki yetkili devlet otoritesi tarafından verilen Onaylar. 

 

5. Projenin uygulama dönemi sırasında eş finansman sağlanmasının yanı sıra uygun olmayan 

maliyetleri ve projeyle ilgili diğer maliyetleri karşılayacaklarına dair Ana Yararlanıcının ve her 

bir yararlanıcının kendi dilinde asıl kopya olarak ve İngilizcede resmi olmayan tam çeviri(ler) 

olarak yetkili organlarının kararları (kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imza ve damga ile 

onaylı) – gerekli ise ulusal mevzuata göre de. 

 

Yatırım içeren projeler için, ilgili ise Ana Yararlanıcı ve Proje Ortakları arazinin 

mülkiyetini/kullanma hakkını ve yatırımın yapılacağı/iyileştirileceği/geliştirileceğini 

kanıtlayan aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadırlar: 

   veya projenin tamamlanmasından en az 5 yıl süre ile mülkiyete dair hakları 

bildiren, kuruluşun yasal temsilcisi veya yetki devri yapılan kişisi tarafından imza 

ve mühürle onaylanmış, kendi dilinde ve İngilizcede resmi olmayan tam 

çeviri(ler)inin olduğu Hukuki belgenin kopyası (örneğin hükümet kararı, kanun, 

hükümet emri, yerel/bölgesel yönetimlerin kararları, mülkiyet senedi /sahiplik 

belgesi, imtiyaz sözleşmesi, uzun vadeli sözleşme/yönetim sözleşmesi, kira 

sözleşmesi/kefalet sözleşmesi, vb.), 

VE 

 Altyapının/arazinin üzerinde ipotek veya rehin bulunmadığına, bekleyen davasının 

olmadığına, ilgili ulusal mevzuata göre bir dava konusu olmadığına dair 

beyannamenin ve, imtiyaz/kira/idare olması durumunda yatırımın 

gerçekleştirileceğini bildiren mülk sahibi mutabakatının kuruluşun yasal temsilcisi 

veya yetki devri yapılan kişisi tarafından imza ve mühürle onaylanmış, kendi dilinde 

ve İngilizcede resmi olmayan tam çeviri(ler)inin olduğu kopyası    

VE 

 Yatırım/arazinin ilgili resmi sicillere kayıtlı olduğuna dair kuruluşun yasal temsilcisi 

veya yetki devri yapılan kişisi tarafından imza ve mühürle onaylanmış, kendi dilinde 

ve İngilizcede resmi olmayan tam çeviri(ler)inin olduğu belgelerin kopyaları. 

Bütün belgelerin proje nihai bakiye ödemesini takiben 5 yıl geçerli olduğundan emin 

olunuz. 

 

NOT 

Diğer belgeler (inşaat izni ve diğer uygulama ayrıntıları, teknik belgeleme, onaylı mimari ve 

mühendislik çizimleri, onaylar,  
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Diğer belgeler (inşaat izni ve inşaat izninin verilmesinden sonra ilgili ülkenin ulusal mevzuatınca 

gerekli görülmesi durumunda, inşaatla ilgili diğer uygulama ayrıntıları, teknik dokümantasyon, 

onaylanmış mimari ve mühendislik çizimleri, muvafakatlar, onaylar, izinler ve anlaşmalar), Hibe 

Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, ancak ara ödeme talebinin sunulmasından önce, en çok 

6 ay içinde sunulur. 

 

Korunmaya muhtaç doğal alanlar ve kültürel miras varlıklarına baskı unsuru teşkil edebilecek 

faaliyetler içeren projeler için aşağıdaki belgeler temin edilmelidir: 

- Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olmadığını açıkça belirten ilgili kurumdan alınmış 

yazının bir kopyası.  Yazının kopyası, kuruluşun yasal temsilcisi veya yetki devri yapılan kişisi 

tarafından imza ve mühürle her iki nüshası da onaylanmış olmak üzere ulusal dilde ve İngilizce 

tercümesi şeklinde olmalıdır. 

- Ulusal mevzuat açısından gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi, kuruluşun yasal temsilcisi 

veya yetki devri yapılan kişisi tarafından imza ve mühürle her iki nüshası da onaylanmış olmak 

üzere ulusal dilde ve İngilizcede tercümesinin bir kopyası.    

 

Sözleşme belgeleri aşağıdaki adrese gönderilecektir: 

 

Secretariatul Tehnic Comun 

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 

Bd. Tomis 48, Constanta 900742 ROMANIA 

 

NOT 

Yönetim Makamının gerekli gördüğü belgelerin sözleşme sürecinde son teslim tarihi içinde 

sağlanmaması veya Ana ortak/Proje Ortağı(ları)nın bölüm 2.4.4’te belirtilen eleme kriterlerine 

düşmesi durumunda, bahsi geçen sözleşme artık imzalanmayacaktır. 

 

ÇOK ÖNEMLİ 

Başvuru hazırlanırken lütfen Ortaklık Anlaşması ve Hibe Sözleşmesi dahil, Rehberin tüm eklerinin 

tüm hükümlerini dikkatlice okuyunuz. 
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EK LISTESI 

 
TAMAMLANACAK BELGELER 

1. Ek 1 - Ana Ortak Beyannamesi 

2. Ek 2 - Proje Ortağı Beyannamesi 

3. Ek 3 - İdari Giderler  – Hesaplama Yöntemi  

4. Ek 4 – Mali Kapasite Öz Değerlendirme Beyannamesi 

5. Ek 4 - Devlet Desteği Öz Değerlendirme Beyannamesi 

6. Ek 5 – Satın alma listesi  

7. Ek 6 – Ekipman ve İnşaat Teknik Tanımlama ve Gerekçelendirmesi 

8. Ek 6 - Küçük ölçekli yatırımlar için bütçe tahmini  

 

BİLGİLENDİRME BELGELERİ 

1. Ek 9 - Devlet Desteği Değerlendirme Çizelgesi 

2. Ek 10 - İdari ve Uygunluk Değerlendirme Çizelgesi  

3. Ek 11 - Kalite Değerlendirme Çizelgesi  

4. Ek 12 - Hibe Sözleşmesi ve ekleri – gösterge şablonlar 

 ANA YARARLANICI VE YARARLANICILAR ARASINDAKİ ORTAKLIK ANLAŞMALARI  

 STANDART ÖDEME TALEBİ 

 MALİ KİMLİK FORMU 

 ANA YARARLANICI BEYANNAMESİ 

5. Ek 13 - Kontrol listesi – eMS’de başvuru formu doldurulduktan sonra 

 

 

 

 

 


