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Tükıye

ve Avrupa Komisyonu arasında Işletmelerin ve KOBI'Ierin Rekabet Edebilirliği Progıamı (COSME)
anlaşması l6 Ekim 20l4 tarihinde imzalanmüş olup, KoSGEB AB ve DIŞ ilişkiler Dairesi Başkanllğı CoSME
Programlna ilişkin UIusal koordünatör olarak yetkllendiİilmiştir

CoSME Programı kapsamnda, "Çok Uluslu işbirIiği ve Bılgı Transferi ıle Sürdürülebilir Tuıizm Gclişimini
ve Turizm seldöründeki KoBi'ierin Kapasitesinl Arhrma- Boosting Sustainable Tourism Development and
capacity ofTourisıh sMEs through Transnational cooperation and knowledge Tıansfer " pğe teklifi çağrısı

yayrmlanmış olup, söz konusu çağrıya ülişkin bilgileı ekte yer almaktadır

Söz konusu çağn hakklnda paydaşlannızın bilgilendinlmesi ve yapülacak baş\,,rıru]aİa ilişkin süreçlcıle ilgili
gelişme!erm abkooıdinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim,
Saygülanmla,

Mustafa SARAÇÖz
Genel sekreter

EK: CoSME Tekli{Çağr]sl (4 sayl'a)
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Amacr ve Kap§amt:
Avrupa Birliği'nin. EU 2020 atJını verdiği 2020 yülına yön€lik

slra(cjisini tanlmlayan ana politikalardan biri
"Küreselleşen Çağ içın Saİayı Politikasi'olarak belirlerıniştır Bu sürcçüc, AB ülkeleIinde ekonomik
faaliyette bulırnan işletmelerin % 90'ıııdan faz]asünl temsll eden KoBI'lere özel önem arfedilmektedir Bu
kapsamda Birlik taraftrjıdan, 20|1-2020 y|llannı kapsayan kısaca coSME (işletmelerin ve KoBI'lerin
Rekabet Edebilirliği Programü) oIarak adlandürülan bir program onaya konuımuştur, KosGEB, CosME
Programının ulusal koordinalörudür

COSME programın,n büıçesl, aıla eylcmlcr olan;

.
.
.
.

KoBI'leIinfinansmanacrışımininarltırılması.
Pazarlaraenşlmininiyileştirilmesl,
Çerçeve koşulların gelişüifilmesı ve

Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar

AVRo

oIalak belirlenmiştir

Çağr!nın Amacı ve Kapsamı

CosME 20l9

P.ograİnl'nln aınaçlarından biri turizm §ektörüırde rckabel gücünü ve sürdürülebiljrliği
aİtlınnaklır_ A}.nca. lurizmin AB bazlnda ekoı]omık büyümeye katkl sağlaması hedeflenmektedir Bu
çağrının amacü uluslararasü işbirliğini desteklcyerek sürdürulebılür ıurizmin yenılıkçı bir bakış açüsıyla
gelişlirilmesınl sağlamaktır Aynca, uluslararası işbirliğı ve bilg, allşverişi sayeslnde turizm alanında
faaliycı gösteren KoBI'lerin kapa§ıtclcrjnin arttınlmasü ve sürdürülcbiIir turizmin desteklenmesi
hedeflenmcktedir
Bu çağrı ile !ıluslamrası ve sektörler arası bir destek sistemj oluşlurulacak,
bü}-rimesi desteklenecektir

KoBi'leri.

sürdürü]cbilir

Destek 5istemleri şu bedeflere odaklanmahd]İ:

l)

Bilgi ve beceri pay]aşıiİün uygun yollarla sağlanmasli
a Süİdünilebilirlik alanında geri kalmış şırketlerle bu koDuda daha geliŞmiş olanlarü bir
araya geıirerek bilgi pay]aşıüİlnın gerçekleştiril,İe§üi
_ b Tlrizm §ektöründc aaal|\et cösteİen KOBI ler !e sliln UD lar lcın eğitimler
BU belge. 5070 savıh ,Elek(ronik Im/a KanünUirgö;e cüvinİiEi;kiio;iİ'iıiiiiİi; iff)b'iiihışnr,
duzenlenmesl

2)

3)

Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBI'lere gerekli konülarda leknik destek sağlanarak
aşağıdaki hedefl eIin gerçekleştif ilmesi.
a Turizm sektönındeki KoBi'lcİin siildüIülebilir y6netimjnin sağlanması;
b sektörlel a.ası işbiİliği yardımüy]a yeni ürünler. hizmetler ve becenler geliştireİck
südiinilcbilil turizm için yenilükçi çöziimler üciilmesi.
Turizm alanında faaliyet gösteren KOBI'lelc ditckt olaIak finansal destek sağlayarak
sürdiirülebilillik kapasıtelerinin gclişmesine yardlm edilmesi

Uygun Faaliyetlerin I-istesi (ömektir)

.
.
.
.
.
.
.
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projeye katılabilecek potansiyel

koBi'lele

ulaşllmasü ıçln düzenlcnen iletişim faaliyetlcli;

projenin destek sistemine kaolmaları için uygun

koBI'lerin seçilmcsii
yenilikçi sürdürülebilir]lk çözümlerinin be]irlenmesı ıçin koBI'lerin ibtiyaçlarrnın listelenm

Çevrimiçi veya birebir eğ]timler, atölyelel veya fafkındallk yaratma çalışüıalarl duzenlenmes
Eğitim materyallerinın oluşlunrlmasl ve web senlıner]erinin diizenlenmesi;
I(oçluk ve mentorluk faaliyetleri;
Bilgi ve iletişim teknolo;ilerini kullaırarak sektörel bılgı ve uzmaüılık paylaşlmını sağ]ayabile(
platforüİlar oluşlun lması, yerel oluşumlarln sürece katılımlnın sağlanmasr;
KoBI'le.in leknoloji nclkezleri. araşnrma enstitülcri. inovasyon ve kn]uçka mcrkczleri, kayü
verinıJitiği hizmeti sağ]aylcı]an ile olaİ işbirliklerini güçlendimck için dnzenlenecek faaliye1
plo]e onakları tarafından düzen]enecek vc proje amaçlarlna uygun diğcr aktivite]er

Zaman ÇizcIgesi:

Aşamalar

Tarih (Tahn]ini)

R,sulnl Tarlnl

24ll0/20l9 17]00 (Bnikse] saati)

DeğerIendime dönemi

Kasım 20l9 stlhaf 2020

Son

Başlunı sahiplerinin bilgileııdırı]mesi

Şubal2020

Hibe anlaşmaların imzalanması

Mayıs 2020

Faaliyctlcrin baŞlangtç tarilri

-4.B

Mavls-Hazllan 2020

FinAnsmanı:
Çağrı kapsamıııda eş finansmaır tçin tahsüs edilmiş toplam butçe 5 000 000 Aıro'dur

EASME'ırıır 5-7 arası teklifi

fonlamasü beklerrflektedit

Bu belge;50f0qiİ]hftŞBaRffönİft'hfrlac{gfQq$vrgbl]ğGüvenli

Elektronik imza ile imzalanmlştır

Hibe İriktarı

u_vgun harcamalarıüı

İraksilırun]

9./D75

i kadar olacakOr

EASME, mevcut lıim fonların dağırllmaması haklın, saklı fuıaİ

Başvuru Kritcrlcİi:
Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tuze] kişi olmalıdır Söz konusu riizel ]oşiler şu özelliklere
sabip olmalıdır]

Kar Aınacı Gütmcycn Kamu Kurumlarü vc ozcl KuruluŞlar
Sivi] Toplum orgüıleri
Kamu Kurumlarl ve onlar Adına Avİ]lpa B^z ında. UlDslararasl. YeIel, Bölgesel veya Ulusa!
olçekte Turizm, Ekonomi veya sanayi gübı Alanlarda Faaliyet Gd§teren Örgütler
Uluslaraİasl organizasyonlar

Turizm Sektöründekı KOBI'Ieri ve iş Dcsteklconl lçcrcn Kar Amacı Güden ozel Teşekküller
Ticaret Ve Sanayi odalan
Universiteler ve Turizm Alanında Aktifolarak (]alışan Araşunna Merkezlerini Içeren Eğitim ve
Oğretinl Kurumlan

Tekliflerııı aşağıdaki özelliklere sahip konsorsıyumlar taraflDdan sunulması gereklidir
Konsorsiyunı en az 5 en faz]a ]0 konsorsiyu,İ üyesıne (paılnerine) sahlp olmalı v€ orlaklar en az
5 farklı ülkeden olmalldır
Proje süresı 25 ay ıle j6 ay arasırda

olııalıdır

Her konsorsılırm doğrudan (finansal deslek dc dahll olmak üzcrc) uygun 3 ülkeden minımunı tlo
KoBI'yl deslekleyccckıirKonsorsü},rrmdaki üyelerden en az birı işIeıme desıek örgüıü olmalıdür- Takımlar aynı zamanda
bir proje koordinatörü ve en azlndan bir ıane turizm uzmanü içermelıdir

Bu bclgc,5070 sa\,ıh t]lektronik Imza Kanununa göre (;üvcllli l]lcktronik Inıza ile imzalanmtşttr,

Tcklifl crin sunulnıı§l:
Teklıfler elcklronük o]arak 24 Ek,m 20] 9 saat: l7 00'ye (Bniksel Saah) kadar sunulabilir
Elektronik başwru yapmadan önce "Başvuru Sahipleri Için Rehber" dokiıman ve tiim delayları içeren
"Çağn Me(ni' tam olarak incelenmetidir. Çağr, metnı ve diğer ilgili dokümanlar aşağldaki sayfada
bulurunaktadır:

develoDment#iDllne-nav-0

Bu bclgc, 5070 sauh Elcktronik Irİıza Kanununa gdre Gdı,enli Elektronik Imza ile imzalanmışhr.

