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Son başvuru tarih
Komisyonunun

i l7 Aıa|ık 20l9 olan pğe teklifçağnsına, proje başvuru dokümanlan ve ıehberinc

kooıdinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkiIendiril

inlemet sayfashdan ulaşı|abilmekıedir.Küçük ve
Ida.esi Başkanl!ğı (KOSGEB). progısmın llusal

miştir,

orta lçek|i işletmeleri Geliştirme ve Destekleme

İ9"..kol::: çağnya boşvuru yapılması hususunun değ€rlendirilmğsi ve çağn haİkında üyc|erinizin
bilgilendirilmesini rica ederim.

saygılaİm14

Tarih
sayı
Konu

Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KoBi'Ierin Rekab€t Ed€bili.liği Programı (CoSME)''kapsamında, on Uygulamalarl-na Hız Kazandırma'' konuiu
proje teklifç ln amacı, Avrupa Moda endüstrisinin rekabetedebilirliğini "KOBİ'le.in kapasitesini destekleyerek,'
güçlendirmekıir.
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Rekabet EdebiIirliği (CosME) Pro8ramtL
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Amacl ye Kıpsaml:

Avrupa Birliği'nin, EU 2020adın verdiği 2020 yılınayönelikst at€j isini tanüm]ayan ana Politikalaİdaİı bin
"Kiire§elleşen Çağ için sanayi Poliıjkası" olanİ b€lirlenmlştir, Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyetle bulunan işletsnelerin % 90'lndan fara§ünr t€msll eden KoBi'l€re öz€l önem atfedilmektedir. Bu
kaPsamda Biılik tüafndaI\,20l4 2020 yıllannı kapsayan kısaca cosME (işletmeleİin ve KoBi.leIin
Rekabet Edebilirliği Progü-amü) oIaİ,ak adlandünlan bir program ortaya konulmu§tur KosGEB, cosME
Programrnln ulusal koordinatörüdüİ.

cosME Progfamünın bütçesi, ana eylemler olan;

. KoBl'lerinfinansmanaerişiminlnaltlnlmasü,

. Pazaİlarderişimininiyileştirilmesi,

. Çerçeve koşullann gelişıirilmesi ve

. Girişimciliğin teşvik edilmesi

ama.lyla 7 yıl için 2,3 milyaf AVRo olaİak b€lirlenmiştİ

Ç9ğr,D|[ Amacl v. Krpsını

Bu çağün,n amacı Avrupa Moü endüstrisinin rekabet edebilirliğini aİtırmak ve endüstrinjn çe!.reci
yaplslnü KoBl'lerin kapasit€sini destekleyerek gitçlendirmektir. Endustri düa surdu.ülebilir bir yapıya
sahip olacak ve iş modeli sirkijler biİ hale 8elecektiİ

Çağınün 3 anaaİnacı şu şekilde s,ralanabilif:

Ulı§!arara§! işbiIliğini d€stekleyerek bilgiakrşınI sağlarnalq Mylece sürdiirülebiliİAnküleİ biİ
moda endüsfisini desleklemek:
Moda endiistrisinde faaliyet göstefen KoBi'leİ, tasanmtllaİ ve slan_uplar arasındarı iş
modellerini daha surd riilebilir ve sirkiiler hale gğirmek aİzusunda olanlaj için kapasite
geliştiıme yaİdımınü bUlunmak :

koBl'lere, tasanmcllafa ve sEn-up]ara finaısal ve teknik desiek sağlayaiak onIan yenilikçi
uygulamalar, iiriinler ve fikirleI gelişıirmeIeri konusunda desteklemekıir,

ÇaEünın amacı uluslafarasü ve seklörleİ aİası d€stek şemaIan ile moda sektönhdeki kiiçük işletmeierin
kaPasitesinin gelişlirilmesini sağlamaktl, Bunun için izlenecek yol ] adımdan oluşmaktadır:
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I Kapasite 8elişimini desteklemek için 4 konso.siyum oluşturulacaİ;

AB COSME PROGRAMI

"Accelerate and scale Up Innoviltion Applicaıions tbr a Sustainab]e and Circular Fashion Industry"

TeklifÇağ,s,

COS_CIRCFASH_2Ol9 ] 02



zaman Çizelg.si:

Aşrm.lgr Tarih ('|'ıhmini)

son Başvuru Tajihi l7l ]2/20l9 l7:00 (Bdksel saali)

D€ğerlendime dönerni ocaVŞubat 2020

Başvuru §ahiPl€rinin bülgiIendirilmesi \lın ]0]0

Hibe anlaşmalarün imzalaİma§| Hlziran 2020

Faaliyetlerin başlanglç ıaİihi 'Iemm z 2()20

AB Finammanl:

Hibe mikan uygun haİcamalann makslmum %75 i kAda. olacaktır, Ancak bu omn üçünctl
kişiieİe yardım için geçerli değildir. ÜçOncü kişiler için finansal destek kap9aİnmda yap aİ
haJcamalann %l00'ü kaJşılanacaktır

EASME, m€vcut tijm fonlann dağltllmaması halİınl sakİ futar

B.şvuİü Kriterl€ri:

Konsorsiyumda yer alaİ başvuru sanipleri tüzll kişi olmal,dtİ. Söz konusu tüzel kişiler

. Üniversiteler ve Eğitim Kurumlan

. UluslararaJs,organizasyonlaİ

. sivil ToPIUm Örgütleri
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II Konsofsiyumlaİ proje başlnA en az 2 5 en fazla 3 5 onaklık için teknik ve finaİsal destek (üçüncii
kişileİe yardım) sağlayacak, onaklıllaki partnerle.den en azından bifinin KoBi, tasanmcı
Yeya stan,up olmasI geİeknektedir;

III- onakl,klara sağlanacak yardım l 0,000 Avro ile l 5 000 Avro al-i§, nda olacaklİ,

Çağn kapsam|nda eş finansmaJı için tahis edilmiş toplam biitçe 3.5m.u)0 Awo'duI.

EAsME'nin.1 leklifi fonlamasü b€klenmekiedir.

Proje başına azami hib€ 875,000.00_ Avro'dur,



. Geri Dönüşitn Merk€zleri

. Kamu Kurum ve Kuruluşlan

. Araşhrma Merkezleri

. Ka, Ama.| Gütmeyen Kuİuluşlaİ

. Kar Afıacı Güden Kuruluşlaİ

Tekliflerin aşağıdati özelliklere sahip konsorsŞ,utrülar tnİafiİdan sunulmas! gereklidir:

, Konsorsiyuın en az 4 tilzel kişilikten olıLşmalıdır. Bu ttlzel kişilerin en az 3 tanesi faİklü AB
tlyesi ülkele.den ve/veya cosME'ye kalllan ülkelerden olmahdür. Konsorsiyumun en az l
üyesi,2'den fazla AB üyesi 0ıkede faaliyet girstefiyor olmaııdır,

. hoje silİesi minimum 24 ay maksimum 35 ay olmalldıİ,

TeHiflerin suDulma!l:

'Ie 
k l ı t]er e lektronik o larak I 7 Anlık 2() l 9 saat: l 7,00'ye (Brüİsel saah ) kadar sunulabilir

EIekİronik başluru yapmadan ğnce "Başvuru sahipleri Için Rehber'' doküman ve tilrn detaylan içeren
"Çağn Metsıi" tam olaİak inc€lenmelidir. Çağn mehi Ve diğer ilgili dokuma.İılaİ aşağüda]d sayfada
bulunmalGdlr:

l/.)\nnr.İ/w ınnr.ı\|lr.,N , i ] l)] lırı)\
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