
 
 

 

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı 

ICMPD/2021/5/ENHANCER/LEI/TUR  

Açıklamalar 2 / Soru Ve Cevaplar  

 

ICMPD, soru ve açıklamaların son tarihinin 06/08/2021 - saat 17.00 olduğunu ve alınan tüm soruları 

derlendiğini 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. Hibeden sadece Suriyeliler mi faydalanabiliyor, yoksa sadece Türk vatandaşları mi? 

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. Minimum ve maksimum proje bütçesi nedir? 

Lütfen hibelerin miktarının belirtildiği Başvuru Rehberi Bölüm 1.3'e bakınız: 

Hibelerin miktarı 

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen tüm hibeler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar 

arasında olmalıdır: 

 Asgari tutar: 10.000 Avro 

 Azami tutar: 30.000 Avro 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=3&id=17
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3. İki veya üç farklı proje önerisi ile başvurabilir miyiz? 

 

Lütfen Hibe Rehberinin Önemli Not 3 bölümüne bakınız: ‘Lütfen ana başvuru sahibi ve eş 

başvuru sahiplerinin ENHANCER projesi kapsamındaki sadece bir hibe destek sözleşmesini 

imzalayabileceğini unutmayın. Bu not, birden fazla teklif çağrısına başvuruda bulunabilme 

olasılığını ortadan kaldırmaz. Fakat birden fazla hibe programında hibe hakkı kazanılması 

durumunda ana başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin sadece bir hibe sözleşmesini 

imzalayabileceğini unutmayın'. 

 

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

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1 ve 2.1.2) 

 

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

 

4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kamu yararına çalışan tüzel kişilik olarak 

kanunda geçmektedir. X Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına bu programa 

başvuru yapabiliyor muyuz? 

 

5. X İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Birliğe ait bir 

de iktisadi işletme mevcut. Biz ENHANCER Projesine başvuru yapabilir miyiz? 

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.  

6. X STK'sı olarak Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için 

Hibe Programına başvurmayı düşünüyoruz. X STK olarak başvuruda bulunup 

bulunamayacağımızı öğrenmekten büyük memnuniyet duyacağız. Rehberi ve atıfta 

bulunduğunuz bağlantıyı kontrol ettik. Ancak, STK teriminin kılavuzdan Türkiye'de kayıtlı 

INGO'ları ifade ettiği açık değildir. Sorumuzu açıklarsanız seviniriz. 

 

Sorunuzun yanıtları, Teklif Çağrısı Rehberi'nin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu’ 

bölümünde bulunabilir. Türkiye'de resmi olarak kayıtlı olan ve bölüm 2.1.1'de belirtilen 

Uygunluk Kriterlerini karşılayan STK'lar başvurabilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal in-tend 

platformuna bakın. Bu projeyle ilgili ek bilgiler https://enhancerproject.com/ adresinde 

bulunabilir. 

 

7. Rehberde uygun başvuru ve eş başvuru sahipleri için bir ibare bulunmakta, burada 

kastedilen “Individual commercial enterprises or groups of enterprises” tam olarak kimi 
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ifade etmektedir? Türkçe rehberde de “Bireysel ticari işletmeler veya işletme grupları,” 

şeklinde ifade edilmiş. 

 

8.  Rehberde aşağıdaki açıklamada belirtilen "bireysel ticari işletmeler ve işletme grupları", 

tüm bireysel ticari işletmeler ve işletme grupları, tüm şahıs şirketleri, limited ve anonim 

şirketler için kabul edilebilir mi? TTO (Teknoloji Transfer Ofisi)  ve TGB (Teknoloji Gelistirme 

Bolgesi) vb. adı geçenler dışındaki şirketlerin tamamı mı kastediliyor (şahıs, limited, anonim 

şirket), yoksa sadece şahıs şirketleri mi (limited ve anonim şirketler de başvurabiliyor mu)? 

 

Lütfen Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu ile ilgili Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.1'e bakınız. 

'Başvuru sahibi olmaya uygun olmayan kurumlar' ile ilgili ifade, 'Bireysel ticari işletmeler veya 

işletme grupları, bu Teklif Çağrısı kapsamında ana başvuru sahibi/eş-başvuru sahibi olmaya 

uygun değildir. Ancak, ilgili olduğu durumlarda, iştirakçi olarak katılabilir' seklindedir. Bu 

nedenle, tüm kâr amacı güden işletmeler, bireysel/şahıs işletmeleri, Limited şirketler, 

holdingler vb. Lider veya eş-başvuran olarak uygun değildir. 

 

Faaliyetlerin Uygunluğu   

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.3)  

9. Uygun faaliyetler hakkında bilgi veriyor musunuz? 

Uygun proje türleri ve faaliyetlerin kapsamlı olmayan bir listesi için lütfen Rehberin 2.1.3 

bölümüne bakınız. 

10. Şahıs firmaları yurt dışında örneğin amazon e-bay gibi sitelere marka muafiyeti alıp ürünü a 

firmasına ürettirip yurt dışı pazarında belirttiğim mağazalardaki satışlarından kaynaklı nasıl 

bir destek veriyorsunuz. Daha doğrusu destek alabilme imkanımız nedir? 

 

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). Uygun proje türleri ve 

faaliyetlerin kapsamlı olmayan bir listesi için lütfen Rehberin 2.1.3 bölümüne bakınız. 

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

olabileceği v.b. hususlarda detaylı bilgi yer almaktadır. 

 

Maliyetlerin uygunluğu ve Finansal Konular 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.4) 

 

11. Projelerin hazırlık sürecine dahil olan, proje hazırlığına yönelik hizmet veren firmaların, 

uygulama aşamasında danışmanlık vb. hizmet sunmalarına engel var mıdır? 
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Lütfen Hibe Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4, 'Maliyetlerin Uygunluğu'na bakınız. Maliyetler, 

projenin uygulanması sırasında oluşmalıdır. Başvurunun hazırlanması sırasında ortaya çıkan 

maliyetler proje bütçesine dahil edilemez. 

 

12. Proje hazırlığına yönelik hizmet veren firmalar, uygulama aşamasında ihalelere girebilirler 

mi? 

 

Lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4, 'Maliyetlerin Uygunluğu'na bakınız. Ek olarak, Hibe 

Faydalanıcılarına yönelik Satın Alma Prosedürleri başlıklı Ek IV dosyasını inceleyebilirsiniz. 

 

13. Ofis kirası ve faturalar hibeden karşılanabilir mi? 

 

Uygun ve uygun olmayan maliyetlerin detaylı tanımı için lütfen Başvuru Rehberinin 2.1.4 

bölümüne bakın. 

 

14. Ben bir Suriyeli mülteciyim. Proje koordinatörü olarak atanabilir miyim? 

 

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

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. 

 

 

Başvuru Süreci 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.2) 

 

15. Değerlendirme tablosunda bölüm 1 için bir eşik puanı (12 puan) tanımlanmıştır. İlgililik 

bölümü için de benzer bir eşik var mı? 

Mali ve Operasyonel Kapasite Kontrolü ve Teknik Değerlendirme ile ilgili olarak lütfen Başvuru 

Rehberi, Bölüm 2.3.2'ye bakınız. Değerlendirme Tablosu'nda 1. bolum Mali ve Operasyonel 

kapasiteye ilişkin 20 üzerinden en az 12 puan olması gereken bir eşik belirlenmiştir. Diğer 

bölümler için belirlenmiş başka bir eşik bulunmamaktadır. Genel puanla ilgili olarak, alınan 

toplam puan 65/100 olmalıdır, aksi takdirde başvuru reddedilecektir. 

 

16. Başvuru sırasında istenilen Ana başvuru sahibinin, (varsa)  her bir eş-başvuranın projeyi 

uygulayacak yönetim organlarının, temsile ve imzalamaya yetkili kişi(ler)in adaylığı ile 

projeyi uygulama kararı ve bu kişilerin imza sirküleri için belediye olarak meclis kararı 
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almamız gerekirse uymamız gereken bir format veya örnek bir şablon var ise paylaşmanız 

konusunda yardımlarınızı rica ederim. 

 

Lütfen sunulacak destekleyici belgeler için Hibe Rehberinin 2.2.2 bölümüne bakınız. Sözleşme 

Makamı genel olarak destekleyici belgeler için herhangi bir şablon sağlamamaktadır. 

 

17. Ek belgeler İngilizce'ye çevrilmeli mi? Eğer öyleyse, yeminli tercüman tercümesine 

ihtiyacınız var mı? 

 

Başvurularla ilgili ayrıntıların verildiği Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1'e bakınız. Belgeler İngilizce 

olarak sunulacaktır. Destekleyici belgeler için resmi olmayan tercümeler kabul edilecektir, 

ancak Sözleşme Makamı, sözleşme sürecinde resmi tercüme talep etme hakkını saklı tutar. 

 

18. Bir STK’nın önceki yıllara ait mali bilançosu ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir kısıt var mı? 

 

Lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2'ye bakınız. ‘Ana başvuru sahibinin son hesaplarının bir 

kopyası (hesapların kapanmış olduğu son mali yıla ait kâr ve zarar hesabı ile bilanço). Eş-

başvuru sahibinde/sahiplerinde (varsa), son hesapların bir kopyasını ibraz etme şartı 

aranmamaktadır.’ 

Bilançolar için belirli bir miktar belirlenmiş olmasa da, Değerlendirme Tablosunun ilk 

bölümünün Ana Başvuru Sahibinin 'Mali ve Operasyonel Kapasitesi'ne odaklandığını lütfen 

unutmayın. 

 

19. Projeyi dijital ortamda sisteme yükleyeceğiz, hard kopyasını size tekrar iletmeyeceğiz değil 

mi? 

 

Başvurularla ilgili ayrıntıların verildiği Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.3'e bakınız. Başvurular 

(başvuru formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) https://in-

tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal  adresindeki ICMPD elektronik Başvuru 

Platformunda sunulmalıdır. Başka yollarla (örneğin e-posta veya posta yoluyla) gönderilen 

başvurular reddedilecektir. 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal
https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal

