
 
 

 

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı 

ICMPD/2021/5/ENHANCER/LEI/TUR  

Açıklamalar 1 / Soru Ve Cevaplar  

 

ICMPD, çok sayıda soru nedeniyle ve açıklamaların son teslim tarihine (06/08/2021 - saat 17.00) 

kadar soru-cevapların düzenli olarak yayınlanacağını belirtmek ister. 

Not 1: Bu teklif çağrısı ile ilgili olarak alınan soruların çoğu, hibe başvuru sahiplerine yönelik Hibe 
Rehberi dikkatlice okunarak yanıtlanabilir. 

Not 2: Başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi adına, ihale makamının ana başvuru sahibinin, eş-
başvuranın, bir faaliyetin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu konusunda ön görüş bildirmediğini lütfen 
unutmayınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.2.5'e bakınız.) 

Not 3: Lütfen yalnızca  https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=3&id=17  

adresinde yayınlanan açıklamaların yasal geçerliliğe sahip olduğunu unutmayın. 

 

Genel Hususlar 

 

1. Projede yararlanıcılar için GKAS/ev sahibi topluluk için bir oran var mı? 

Bu teklif çağrısı kapsamında bireylere değil, kurumlara destek verilecek. Teklif çağrısının nihai 

yararlanıcıları, yerel kurumdan yararlanacak olan Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi 

Toplumdaki girişimcileridir. Bu teklif çağrısının özel amacı, yerel girişimcilik ekosistem 

kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliklerini gidermek ve Geçici Koruma Sağlanan 

Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplumdaki girişimcilere sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini 

artırmaktır. Proje teklifleri bu özel hedefi ele almalıdır. 

 

2. Ortak kullanım tesisleri hibe programı çağrısı ve bu çağrıya aynı anda başvurabilir miyiz? 

Ana başvuru sahibi ve eş başvuranlar, ENHANCER projesi kapsamında yalnızca bir hibe programı 

sözleşmesi imzalayabilir. Bu kural, birden fazla teklif çağrısına başvurma olasılığını engellemez. 

Ancak, birden fazla hibe programına hak kazanılması durumunda, Ana başvuru sahibi ve eş-

başvuranların yalnızca bir hibe sözleşmesi imzalayabileceğini unutmayın. Lütfen Rehberin 

“Önemli Not 3” kısmına bakınız. 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=3&id=17
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3. Mülteci nüfusu 100 bin ve üzeri olan diğer iller projeye başvuru yapamıyor. Seçilen bu iller 

hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 

Bu teklif çağrısı ve hibe programı, ENHANCER projesinin bir bileşenidir. Teklif Çağrısında yer alan 

uygun iller, ENHANCER Projesi Tanımına göre belirlenmiştir. Lütfen Başvuru Sahiplerinin ve 

Aktivitelerin Uygunluğu için Hibe Rehberinin 2.1.1 ve 2.1.3 Bölümlerine bakınız. 

 

Başvuranların Uygunluğu (Örn. Ana başvuru sahibi, eş başvuru sahibi) 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1 ve 2.1.2) 

 

4. Belirli bir kuruluş veya kuruluş türü uygun mudur (bu türden çok sayıda soru alınmıştır)? 

Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, Sözleşme Makamı’nın herhangi bir 

kuruluşun ana başvuru sahibi ya da eş başvuru sahibi olabilme uygunluğuna yönelik görüş 

bildirmediğini lütfen dikkate alınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.2.5). 

Ancak, Hibe Rehberi’nde başvuru sahiplerinin uygunluğu ile ilgili hangi kuruluşların uygun 

olabileceği v.b. hususlarda detaylı bilgi yer almaktadır.  

 

5. Dernekler veya STK'lar başvuru yapabiliyor mu? 

6. Türkiye'de kayıtlı ve uygulama illerinden birinde yerleşik INGO'lar başvurabilir mi? 

7. Her iki kuruluş (Uluslararası STK ve Yerel STK) bu hibeye tek başvuruda başvurabilir mi? 

 

Lütfen Rehberin Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlıklı Bölüm 2.1.1'e bakınız. Eş başvuranların, 

başvuru sahibi için geçerli olan uygunluk kriterlerini karşılaması gerektiğini lütfen unutmayın. 

 

8. Birden çok eş-başvuran olabilir mi? 

Başvuru sahibi bireysel olarak veya eş-başvuran veya eş-başvuranlarla birlikte başvurusunu 

gerçekleştirebilir. Lütfen Rehberin Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlıklı Bölüm 2.1.1'e 

bakınız. Eş başvuranların, başvuru sahibi için geçerli olan uygunluk kriterlerini karşılaması 

gerektiğini lütfen unutmayın. 

9. Aynı üniversiteden farklı birimler başvuru yapabilir mi? 

Tüzel kişilikleri farklı ise ayrı başvuruda bulunabilirler. Bu teklif çağrısında,  tüzel kişiler iki 

başvuruda birden lider veya eş başvuru sahibi olamaz. 

10. Tüm kriterleri karşılayan ancak diğer illerde kurulan başvurular ne olacak? 

 

Lütfen Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu için Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1'e bakın (ana başvuru 

sahibi ve eş-başvuran(lar)). 

 



 

 

 
 

  

 3/4 

11. Vergi borcu, SSK borcu olan belediyeler başvuru yapabilirler mi? 

 

Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2, Madde 10. ve 11.'de belirtildiği gibi, başvuru sahiplerinin sosyal 

güvenlik katkı payları ve mali vergi yükümlülükleri ile ilgili yükümlülüklerinin (yeniden 

yapılanma vb. dahil) yerine getirildiğine dair güncel kanıt sunmaları gerekmektedir. 

 

 

Faaliyetlerin Uygunluğu   

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.3)  

Bu teklif çağrısı için belirli bir eylem ve belirli faaliyetler uygun mu? 

12. Geçen sene başvurduğumuz ancak bazı kriterlerdeki eksiklikler yüzünden başarılı olmayan 

proje ile tekrar başvuru yapma imkanımız var mı? 

13. Gaziantep Ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri  Birliği olarak kar amacı gütmeyen 

kuruluşuz. Biz Suriyeliler e yönelik küçükbaş temin ederek onları iş sahibi yapmayı 

düşünüyoruz. Kendileri adına yaşadıkları ilçelerin  ilçe tarım müdürlüklerinde isletme açıp 

kendilerine ait iş yerleri olacak şekilde bu hibeden faydalanabilir miyiz? 

 

Başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi adına, ihale makamının bir başvuru sahibinin veya 

eş-başvuranın uygunluğuna ilişkin ön görüş bildirmediğini lütfen unutmayın (Lütfen Başvuru 

Rehberi Bölüm 2.2.5'e bakınız). 

 

Ancak, faaliyetlerin uygunluğunun Rehberde Başlık 2.1.3 altında ayrıntılı bir şekilde 

tanımlandığını, yani hangi faaliyetlerin uygun olabileceğinin açıkça tanımlandığını görebilirsiniz. 

 

Maliyetlerin uygunluğu ve Finansal Konular 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.4) 

 

14. Hibe ödeme şekli nasıl olacak? 

15. Bütçe ödemeleri nasıl ve hangi şartlarda yapılacaktır? 

Hibe Rehberine ekli olan Bilgi amaçlı belgelere, Ek_H_Standart Hibe Sözleşmesi Özel Koşullarına 

ve Ek II Genel Koşullara bakınız. 

16. Teknoparkta yabancı uyrukluğu bir öğrenciye maaş verilebilecek mi? 

 

Projeye atanan personelin maliyeti, Rehberin 2.1.4 bölümünde tanımlandığı şekilde uygundur. 

 

17. Kurumun mevcut personelinin projede görev alması durumunda (kısmi süreli) bu 

personellere ödenecek maaşlar eş finansman olarak sayılacak mı? 

 

Projeye atanan personelin maliyeti, Rehberin 2.1.4 bölümünde tanımlandığı şekilde uygundur. 
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Bütçeye dahil edilen münferit maliyetler veya bütçe kalemleri, yararlanıcının ortak finansmanı 

ve ICMPD'nin katkısı olarak ayrılamaz. Eş finansman oranı toplam bütçe için geçerlidir. Projede 

görevlendirilen başvuru sahibinin personeli, kendilerinin ve kurumlarının tabi olduğu ilgili 

kanun(lar) çerçevesinde bütçelendirilebilir ve projede istihdam edilebilir. Projeye atanan 

personelin çalışma süresinin yüzdesi bütçenin ilgili bölümlerinde belirtilmeli ve 

gerekçelendirilmelidir. 

 

18. 3D yazıcılar için bütçe ayrılacak mı? 

Hibe Rehberinin 2.1.4 bölümünü inceleyiniz. 

 

Başvuru Süreci 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.2) 

 

19. Destekleyici belgeler İngilizce olmak zorunda mı? Mesela tüzük? 

Bu teklif çağrısının dili İngilizcedir ve Başvuru Rehberinde istenen ek belgelerin de Başvuru Formu 

gibi İngilizce olarak yer alması gerekmektedir. 

 

20. Upload Document alanlarında parantez içerisinde PDF yazıyor.  Word dosyalarını en alt 

kısımdan topluca mı yüklenmesi gerekiyor? 

Lütfen Hibe Rehberinin “Nereye ve Nasıl Başvurulur” 2.2.3 bölümünü inceleyiniz.  

ICMPD elektronik başvuru platformunda (In-Tend) Ek A & Ek B ve Ek C belgeleri için biri imzalı ve 

taranmış PDF sürümünü yüklemek için, diğeri belgelerin orijinal elektronik sürümlerini yüklemek 

için olmak üzere iki ayrı bilgi alanı ayrılmıştır. 

 

21. Biraz once Elifcan Hanim, bu kategoriye girmeyen kurumlar icin “grant applicant” olarak 

basvurabilirsiniz demisti. Kooperatifler bu listede yok, yine de bu sekilde basvurabilir 

miyiz? 

Kuruluşunuz Hibe Rehberinin Bölüm 2.1.1'de uygun bulunuyorsa, kuruluş tipinizi ICMPD elektronik 

başvuru platformuna (In-Tend) kayıt olurken “Business Classification tab” sekmesinden 

arayabilirsiniz. Organizasyon türünüzü bulduktan sonra lütfen “Register My Company” butonuna 

basınız. Ayrıca her Hibe Programı için genel bir seçim yapma ve “Grants Applicants” seçeneğini 

belirleme seçeneği de bulunmaktadır. 

Sisteme kayıt talimatları için lütfen https://in-

tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59  adresini kontrol edin. 

Başvuru sahiplerinin uygunluğu Rehberde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır, lütfen başvurmadan 

önce Bölüm 2.21'den kuruluşunuzun uygunluğunu kontrol edin. 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59
https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59

