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Önemli Not 

• Bu sunum, Hibe Başvuru Rehberi ve eklerinin Türkçe
tercümelerini içermekte olup, potansiyel hibe
yararlanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

• Bu sunum ile hibe rehberleri ve ekleri arasında herhangi bir
çelişki olması durumunda, İngilizce Hibe Başvuru Rehberi ve
Ekleri bağlayıcı olacaktır.

• Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak
amacıyla, sözleşme makamı, ana başvuru sahiplerinin, eş
başvuru sahiplerinin, bir faaliyetin veya spesifik faaliyetlerin
uygunluğu hakkında önceden görüş bildiremez.



Hibe Programının Hedefleri

• Bu teklif çağrısının genel amacı, Bursa, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Konya ve Mersin illerinde yer alan yerel
paydaşların iş yaratma çabalarına hibe aracılığıyla
destek olmaktır.

• Bu teklif çağrısının özel amacı ise, hedeflenen illerdeki
güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin büyümesine
katkıda bulunmak ve böylece Geçici Koruma Sağlanan
Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir
istihdam yaratmaktır.



Hibe Programının Öncelikleri

Bu teklif çağrısında öncelikli alanlar: 

Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam
yaratmak,

Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine
entegre etmek, 

Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak, 

Önemli Not: Her başvuru, yukarıda bahsi geçen öncelik alanlarından en az ikisini kapsamak zorundadır.

İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek,

Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni ortakların veya çalışanların işe alınması yoluyla
üretimi artırmak,

Yeni ortakların veya çalışanların işe alınması yoluyla iş süreçlerini dijitalleştirmek.



Hibe Bütçesi 

Teklif Çağrısı için ayrılan toplam tutar: 

2.000.000 Avro 

Hibelerin Miktarı:

Asgari Tutar: 40.000 Avro

Azami Tutar: 300.000 Avro

Talep edilen hibeler için projenin toplam uygun maliyet aralığı:

Asgari yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %75’i 

Azami yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %90‘ı

Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamından talep edilecek hibe tutarı 

arasındaki fark), ICMPD ve Avrupa Birliği dışındaki kaynaklardan finanse edilmek durumundadır.



Hibe Programının Öncelikleri 

Bu Teklif Çağrısının ana hedef 
grupları proje illerinde kayıtlı 

kooperatif ve kooperatif 
birlikleridir: Bursa, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Konya, Mersin

Teklifin hedef grupları 
oluşturulurken cinsiyet eşitliği 

dikkate alınmalıdır.

Nihai Faydalanıcılar: 
Kooperatifler bünyesinde 

ortaya çıkacak yeni istihdam 
olanaklarından yararlanacak 
olan Geçici Koruma Sağlanan 

Suriyeliler ve Ev Sahibi 
Topluluklar

Proje Süresi: En az 8, en fazla 18 ay
Proje Uygulama İlleri: Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin 



Uygunluk Kriterleri

Taraflar:
• "Başvuru sahibi", Başvuru Formunu sunan kurum 

• Varsa, eş-başvuru sahibi/sahipleri 

Projeler:
• Hibe verilebilecek projeler 

Maliyetler:
• Hibe tutarını belirlerken dikkate alınabilecek maliyet türleri



Tarafların Uygunluğu – Ana Başvuru Sahibi 

Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuru sahibinin:

a) Yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği olarak kayıtlı olması ve
merkezlerinin hedeflenen illerde olması: Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin; ve

b) Daha önce ödenmemiş ve vadesi geçmiş borçları, vadesi geçmiş sosyal
harçları ve vergi ödemeleri, temerrüde düşmüş kredileri olmaması; ve

c) Proje yönetme tecrübe ve kapasitesine sahip bir ekibinin olması; ve

d) Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden
doğrudan sorumlu olması; ve

e) Proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten itibaren en az 1 yıl önce kurulmuş
olması gerekmektedir.



Tarafların Uygunluğu – Eş Başvuru Sahipleri 

• Eş başvuru sahip(ler)i projenin tasarımına ve uygulamasına katılırlar ve
giderleri de başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

• Eş başvuru sahiplerinin, başvuru sahibi için belirlenen (a), (b) ve (d) uygunluk
kriterlerini karşılamaları gerekmektedir. Eş başvuru sahipleri, ana başvuru
sahibiyle aynı ilde kayıtlı olmak zorunda değildir, ancak hedeflenen illerden
birinde kayıtlı olmaları gerekir: Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve
Mersin.

 Eş başvuru sahibi/sahipleri (varsa), hibe almaya hak kazanması/kazanmaları
durumunda, (ana başvuru sahibi ile birlikte) projenin
faydalanıcısı/faydalanıcıları haline gelecektir.



Tarafların Uygunluğu

Siyasi partiler ve bunlara bağlı yapılar bu Teklif Çağrısı kapsamında ana başvuru 
sahibi/eş-başvuru sahibi olmaya uygun değildir.

Bakanlıkların ve merkezi kamu kurumlarının il/bölge/ilçe müdürlükleri, bu 
Teklif Çağrısına ana başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi olarak katılamaz, 

fakat iştirakçi olarak katılabilirler.

Dikkat!



Projelerin Uygunluğu – Proje Türleri-1

• Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, ARGE’ye yönelik yatırım, yenilikçilik,
teknoloji transferi ve bilişim teknolojisi; uluslararası teknik ve kalite standartları
kapsamında sertifika alabilmek için gerekli yatırımlar (örneğin organik tarım-gıda,
Eco-Cert, ISO, TSE);

• Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, aşağıdaki profesyonel danışmanlık
hizmetleri:

• İhracatta rekabet edebilirlik, ihracat yapabilmek için izin işlemleri, gümrük süreçleri, ticari
ortak bulma,

• Pazar payını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama ve pazar geliştirme gibi
pazarlama tekniklerini iyileştirme,

• Ürün tasarımı ve geliştirme

• Yeni teknolojiler

• Finansa erişim

• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş başı eğitimler

• Proje yönetimi



Projelerin Uygunluğu – Proje Türleri-2

• Mentörlük mekanizmalarını geliştirmek ve mentörlük ağlarına entegre olmak;

• Tasarım/fikir/içerik/ürün geliştirme faaliyetlerine destek;

• Coğrafi işaret danışmanlığı da dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri;

• Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, makine ve ekipman alımı; yazılım, donanım ve
lisanslar (ancak projeler sadece mal alımına yönelik olamaz. Mal alımı geniş çerçevede proje
amaçları dahilinde proje aktivitelerinin bir parçası olabilir); alınan ekipmanın nakli;

• Ticarileştirme, finans, yasal danışmanlık, muhasebe, iş geliştirme/iyileştirme, dijitalleşme,
uluslararasılaşma, markalaşma, ihracat ve fikri mülkiyet hakkına yönelik kapasite geliştirme ve
eğitim programları;

• Kooperatiflerin kapasitelerini güçlendirmeyi de içeren hizmet-içi eğitim programları;

• Dış ticaret, üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve satış gibi yeni birimlerin kurulması;

• Ortak ve çalışanların çocukları için kreş kurulması,

• Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Arapça dil becerilerinden faydalanarak özellikle Orta Doğu
ve Kuzey Afrika ülkelerinde pazar hacmini, müşteri sayısını ve ihracatı artırarak firmanın rekabet
edebilirliğini artıran faaliyetler,

• Mevcut üretim hatlarının iyileştirilmesi veya yeni üretim, montaj hatları kurulması, üretim
donanım ve tekniklerinin edinilmesi,



Projelerin Uygunluğu – Proje Türleri-3

• Tarımsal üretim ve gıda üretiminde iklim korumaya ve ayak izini asgariye indirecek
tekniklerin kullanılması,

• İklime uyumlu mahsül alımına yönelik ekim yapılmasıyla ilgili yatırımlar,

• Üretimden kullanıcıya kadar paketleme, nakliye gibi tüm süreçlerde ayak izini azaltmaya
yönelik dönüşümlere yönelik faaliyetler,

• Döngüsel ekonomi faaliyetleri; geridönüşüm, tüketim süreleri ve raf ömrünü uzatmaya
yönelik faaliyetler,

• E-ticaret vb. için gereken dijital dönüşüme yönelik faaliyetler,

• Tedarik zincirinde dijitalleşmenin artırılması, daha yüksek hacimli ticari faaliyetlere
yönelik dijitalleşme, stok yönetimi ve tedarik zincirine katılımda dijitalleşme,

• İş süreçlerinde tasarım, geliştirme ve müşterilere erişime yönelik dijital teknolojiler
kullanarak ürün veya hizmetlerin veya süreçlerin iyileştirilmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimine yönelik dijital pazarlama ve müşteri geribildirim sistemlerinin
etkinleştirilmesi,

• Yeni pazarlara, bölgelere erişim ve müşteri kazanabilmeye yönelik iş geliştirme,



Projelerin Uygunluğu – Proje Türleri

Bütün projeler istihdam ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalıdır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı, kadın/genç istihdamını artıracak ve 

Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin istihdamını artıracak projelere öncelik 
verilecektir.



Projelerin Uygunluğu-Uygun Olmayan Faaliyet Örnekleri

• Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara,
seminerlere, konferanslara, kongrelere
katılım için bireysel finansman sağlanmasını
içeren projeler;

• Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da
eğitim kursları için verilecek bireysel burslara
yönelik projeler;

• Devlet bütçesinden, diğer AB
programlarından veya diğer fonlardan
finanse edilen veya finanse edilme sürecinde
olan projeler;

• İş güvenliği, çevrenin korunması, işgücünün
istihdamı konularında Türk mevzuatının
geçerli olmadığı projeler;

• İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği
partizan olan projeler;

• Siyasi partileri destekleyen veya bunlarla
bağlantılı projeler;

• Altyapı projeleri;
• Maliyetleri sözleşme süresi dışında oluşmuş

projeler;
• Arazi, bina veya benzeri tesisler ve yapılar satın

alma veya kiralama faaliyetleri;
• Başvuru sahibinin hibe almaya hak kazandığına

dair sözleşmenin imzalanmasından önce başlamış
projeler.



Maliyetlerin projenin uygulanması sırasında oluşması

Maliyetlerin projeye ilişkin genel bütçede belirtilmesi

Maliyetlerin projenin uygulanması için gerekli olması

Maliyetlerin tespit ve teyit edilebilir olması; muhasebe kayıtlarında yer alması ve geçerli 
muhasebe standartlarına ve olağan maliyet muhasebesi uygulamalarına göre belirlenmesi

Maliyetlerin geçerli vergi mevzuatı ile sosyal mevzuat şartlarına uygun olması

Maliyetlerin makul ve gerekçelendirilmiş olması ve özellikle ekonomi ve etkinlik açısından 
sağlam finansal yönetim gerekliliklerine uyması. 

Maliyetlerin Uygunluğu-Genel Prensipler



• Sosyal sigorta primleri ve ücretlerle ilgili diğer giderler dâhil olmak üzere, proje kapsamında
görevlendirilen personele ödenen gerçek brüt maaşlara karşılık gelen maliyet; (projenin
yürütülebilmesi için elzem olduğu kanıtlanarak gerekçelendirilmediği sürece, maaşlar ve maliyetler
Faydalanıcı(lar) tarafından normalde ödenen tutarları aşmayacaktır);

• Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların istihdamları ya da istihdamlarının
kayıt altına alınmasından doğan maliyetler, çalışma izni maliyetleri, sosyal güvenceyi de içeren brüt
maaşları ve diğer yevmiye maliyetleri. Lütfen insan kaynakları toplam maliyetinin, toplam uygun
doğrudan maliyetlerin % 50’sini aşamayacağını unutmayınız;

• Özellikle Projenin amacına yönelik yeni (ikinci el satın alma uygun değildir) ekipman, makine ve
malzeme satın alma maliyetleri. Lütfen ekipman, makine ve malzemelerin toplam maliyetinin (ofis
malzemeleri hariç) toplam uygun doğrudan maliyetlerin % 60’ını aşamayacağını unutmayınız;

• Sarf malzemelerin maliyetleri;

• Eğitim ve danışmanlık maliyetleri;

• Görünürlük maliyetleri;

• Alt yüklenici maliyetleri;

Maliyetlerin Uygunluğu

Doğrudan Uygun Maliyetler



• Faydalanıcı tarafından proje amaçları kapsamında yapılan ihalelerin bedellerine ilişkin
maliyetler;

• Doğrudan sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerden doğan (Bilgilerin yayımlanması, projeye özel
değerlendirme, harcama teyit maliyetleri, tercüme, kopyalama, sigorta, vb.) mali hizmet
maliyetlerini de kapsayan hizmet maliyetleri (Mali teminatlar ve havale EFT gibi transfer
maliyetleri);

• Atölyenin yenilenme maliyetleri;

• Tarımsal üretime ve süt taşımaya yönelik olarak, üretimde kapasite artırımına yarayacak
motorlu araçlar. Bu araçların toplam maliyetinin toplam uygun doğrudan maliyetler
toplamının %20’sini aşamayacağını unutmayınız;

• Üretimin artırılmasına yönelik hammadde maliyetleri;

• Gıda işleme, pastörizasyon ve paketleme makine ekipmanları;

• Tohum, aşılama maliyetleri ve tarıma dayalı teknoloji iyileştirme maliyetleri;

Maliyetlerin Uygunluğu

Doğrudan Uygun Maliyetler



• Kooperatifin ürünlerinin pazarlanması amacı ile zincir marketlerde kiralanacak raf(lar)
maliyetleri;

• Ürünlerin paketlenmesi ve taşınmasına yönelik hizmet alımlarından doğan maliyetler
(fabrikadan halka yöntemine dönüşüm);

• Toptan satış ve bayilik gibi yeni çevrimiçi satış mecralarına girilmesine ilişkin maliyetler;

• E-ticaret ara yüzlerinin kurulması, kurumsal üyeliklere ilişkin maliyetler;

• Yazılım (lisans ve kayıt) ve donanım maliyetleri;

• Tedarik zinciri ve nakliye yönetiminin iyileştirmesine yönelik eğitim maliyetleri;

• Sertifikasyon ve akreditasyon maliyetleri;

• Kreş kurulması / iyileştirmesi ile ilgili maliyetler.

Maliyetlerin Uygunluğu

Doğrudan Uygun Maliyetler



• Gerekli ekipman / makinelerin montajı için 
yapılan küçük tadilatlar hariç inşaat ve yapım 
işleri maliyetleri

• Faaliyette yer alan personel ve diğer kişilere 
ilişkin seyahat ve harcırah maliyetleri; 

• Ofis aracı alımı ve ofis kiralaması;

• Borçlar ve borç hizmet giderleri (faiz);

• Zararların veya gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel yükümlülüklerin karşılanması;

• Faydalanıcı(lar) tarafından beyan edilen ve 
ICMPD ya da Avrupa Birliği (Avrupa Kalkınma 
Fonu dâhil) hibesi alan bir başka faaliyet 

veya çalışma programı kapsamında finanse 
edilen maliyetler;

• Arsa ve bina satın alımları; 

• Kambiyo zararları;

• Ayni katkılar;

• Üçüncü taraflara verilen krediler.

• Proje kapsamına girmeyen maliyetler;

• Amortisman ve yıpranma maliyetleri;

• Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme
maliyetleri.

Maliyetlerin Uygunluğu-Uygun Olmayan Maliyetler

Kar Amacı Gütmeme 

Fon, ana başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi için herhangi bir kâr sağlayamaz. Kâr ifadesi ana başvuru sahibi ya da eş 
başvuru sahibinin bakiye ödemesi talebi öncesinde yapılan harcamalara ilişkin belgelerin tutarı ve sözleşme makamınca 

onaylanan tutar arasında ana başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi yararına doğacak fark olarak tanımlanır.



Başvuru Nasıl Yapılır? 

Başvuru paketi (başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlar) ICMPD 
Elektronik Başvuru Platformu üzerinden sunulmalıdır.

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

IN-TEND sistemindeki başvurunuzun eki olarak sağlanan belgelerin aşağıdaki
biçimlerde olması gerektiğini lütfen unutmayın:

• Başvuru formu WORD dosyası VE imzalı taranmış versiyon (PDF) olarak
gönderilmelidir.

• Bütçe EXCEL dosyası olarak VE imzalı taranmış versiyon (PDF) olarak
sunulmalıdır.

• Tüm destekleyici belgeler taranmalı ve PDF formatında olmalıdır.

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


Doldurulacak Dokümanlar 

• Ek A: Hibe Başvuru Formu (Word & imzalı PDF) 

• Ek B: Bütçe (Excel & imzalı PDF)

• Ek C: Tüzel Kişilik Belgesi 

• Ek D: Mali Kimlik Formu 

• Ek E: Doğruluk Beyanı

• Ek F: Durum Tespit Formu

• Ek G: 2.3.2 Bölümünde Belirtilen Destekleyici Dokümanlar 

(Zip dosyası olarak yükleyiniz)

(Elektronik başvuru platformunda Ek A & Ek B belgeleri için biri taranmış
PDF versiyonunun, diğeri elektronik versiyonunun yüklenmesi için iki ayrı
kısım ayrılmıştır.)



Doldurulacak Dokümanlar 

• Başvurular eksiksiz olmalı ve istenen tüm

bilgileri, gerekli tüm ekleri ve destekleyici

belgeleri içermelidir.

• Ana başvuru sahipleri, kontrol listesini (Hibe

Başvuru Formu 9. Bölüm) kullanarak

başvurularının eksiksiz olduğunu doğrulamalıdır.



Destekleyici Dokümanlar – Ek G
Lütfen daha fazla detay için Hibe Rehberini (Bölüm 2.3.2) inceleyiniz

 Başvuru sahibi Kooperatif veya Kooperatif Birliğinin kuruluş sözleşmesi (kurumun yetkili kişisi

tarafından imzalı ve kaşeli),

 Üyelerin kayıtlı olduğunu gösteren güncel “Ortak Pay Defteri” veya KoopBis Kayıtları (kurumun yetkili

kişisi tarafından imzalı ve kaşeli),

 Ticaret Sicil Gazetesi Sureti: Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin kuruluş ve mevcut

ortaklık yapılarını içeren Ticaret Sicil Gazetesi Sureti (kurumun yetkili kişisi tarafından imzalı ve kaşeli),

 Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin Vergi Dairesi tarafından onaylanmış (imzalı ve

kaşeli) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından

düzenlenmiş ve onaylanmış son 2 yıla (2019, 2020) ilişkin Mali Tablolar (Bilanço, Gelir Gider Tablosu),

 Yönetim Kurulu Kararı: Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin yönetim kurulunca

projenin uygulanmasına ilişkin temsil ve imzaya yetkili kişiyi de belirten yönetim kurulu kararı,

 İmza Sirküleri: Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahipleri tarafından temsile yetkili kişilerin

adına düzenlenmiş yetki belgeleri. İmza yetki belgesinde yer alan kişiler tüzel kişilik nezdinde imzaya

yetkili değilse bu hususta kapsamlı yönetim kurulu kararı ve noter onaylı imza beyannamesi / imza

sirkülerinin aslı da gerekmektedir,

 Vergi Levha Sureti: Ana başvuru sahibinin vergi levha sureti ya da ana başvuru sahibinin vergi

numarasının yer aldığı resmi belge. Bu belge yalnız ana başvuru sahibi için gerekli olup, eş başvuru

sahipleri için gerekli değildir (kurumun yetkili kişisi tarafından imzalı ve kaşeli),



Destekleyici Dokümanlar – Ek G (Devam)
Lütfen daha fazla detay için Hibe Rehberini (Bölüm 2.3.2) inceleyiniz

 Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Yazısı: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ana başvuru sahibi 

ve (varsa) eş başvuru sahipleri adına ayrı ayrı düzenlenmiş, güncel borcu yoktur yazısı, ya da 

yapılandırma ve/veya muafiyet varsa yapılandırmanın onayı ve ödeme planı,

 Vergi Borcu Yoktur Yazısı: Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından ana başvuru sahibi ve 

(varsa) eş başvuru sahipleri adına ayrı ayrı düzenlenmiş, güncel borcu yoktur yazısı, ve / veya 

yapılandırma veya muafiyet varsa yapılandırmanın onayı ve ödeme planı,

 Ana başvuru sahipleri ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, SGK tarafından onaylanmış personel listesini 

içeren güncel SGK beyannamesi,

 Başvuru formunda atıfta bulunulmuşsa ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin sahip 

olduğu Marka Tescil ve Patent ve Kalite sertifikasyon belgeleri,

 Kanuni gereklilik varsa ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, projeyi uygulayabileceğine 

dair, ilgili kuruluşlarca verilmiş yetki, lisans ve izin belgesi,

 Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahipleri tarafından projenin uygulanacağı tesisin veya 

tesislerin tapu, kira sözleşmesi (proje süresini kapsayan) veya intifa hakkı belgesi,

 Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, proje kapsamında sözleşme makamı tarafından 

sağlanacak fon tutarının %3’ünü aşan haciz ve alıkoymaya sebep olacak bir borcu bulunmadığına dair 

beyanname.

 Proje ekibinin EuroPass formatında hazırlanmış CV’leri: 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en


ICMPD Elektronik Başvuru Platformuna (In-TEND) Nasıl Kayıt
Olunur ve Başvurulur?

(In-TEND) Teklif Çağrısı Elektronik Başvuru Platformuna aşağıdaki link 
üzerinden erişebilirsiniz:

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

Lütfen aşağıdaki linkte bulunan “Nasıl Kayıt Olunur ve Başvurulur” kılavuzunu
inceleyiniz:

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/BuyerProfiles

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


İletişim - Teklif Çağrısı Hakkında Soru Sorma

ICMPD size bir mesaj gönderdiğinde, otomatik bir e-posta bildirimi alacaksınız. Bu mesaja platform üzerinde  
üç yerden (1, 2, 3) erişilebilir.
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İletişim - ICMPD Tarafından Yayınlanan Açıklamalar

Teklif Çağrısı ile ilgili olarak yapılmış olabilecek herhangi bir önemli değişiklik, eksik bilgilere yönelik açıklamalar ve 
potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorulara verilen yanıtları içeren açıklamalar tüm potansiyel başvuru
sahiplerini bilgilendirmek için ICMPD tarafından yayınlanabilir.

Bir açıklama yayınlanmışsa, e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz. Bu açıklamalara Teklif Çağrısı yönetim
alanındaki Açıklama (1) sekmesinden erişebilirsiniz
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(1) Açıklamalar sekmesi, bu Teklif
Çağrısı için yayınlanan tüm
açıklamalara erişim sağlayacaktır. 
Bilgileri görüntülemek için gerekli
açıklamayı seçin. Ataç simgesi, 
'Ekler Sekmesi' aracılığıyla
erişilebilen bir dosya ekini belirtir.

Not: Portalın açıklama alanı, ICMPD 
için tek yönlü bir mesajlaşma
aracıdır. Açıklamanın içeriğiyle ilgili
tüm sorular, yazışma
(correspondence) işlevi kullanılarak
yapılmalıdır.

1
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Hatırlatma  

Başvuruların teslimi için son tarih: 14 Mart 2022, 17:00 (Viyana Yerel Saati ile). 

Yoğun internet trafiği veya internet bağlantısındaki bir arıza (elektrik kesintisi vb. 

dâhil) başvuruda zorluklara yol açabileceğinden, ana başvuru

sahiplerininbaşvurularını göndermek için son günü beklememeleri tavsiye

edilmektedir. 

ÖNEMLİ!!!

Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular doğrudan reddedilecektir.
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Öngörülen Takvim 

TARİH SAAT (Viyana yerel saati 
ile)

1. Bilgilendirme toplantısına kayıt için son tarih 
(Çevrimiçi webinar)

11 Ocak 2022 11:00

2. Bilgilendirme Toplantısı (Çevrimiçi webinar) 11 Ocak 2022 12:00

3. Bilgilendirme Toplantıları Ocak 2022 (tam tarihler 
daha sonra 

netleştirilecektir)

(tam saatleri daha sonra 
netleştirilecektir)

4. Sözleşme makamından açıklama talep etmek 
için son tarih

01 Mart 2022 17:00

5. Sözleşme makamının açıklamaları yayınlayacağı 
son tarih

07 Mart 2022 17:00

6. Başvurunun teslim edilmesi için son tarih 14 Mart 2022 17:00

7. Başvuru sahiplerine değerlendirme sonucunun 
bildirimi (Öngörülen süre)

Mayıs 2022

8. Sözleşmelerin imzalanması (Öngörülen süre) Haziran 2022
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Proje Döngüsü Eğitimleri

Eğitimin amacı, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de faaliyet gösteren

kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin proje teklifi hazırlama konusunda kapasitelerinin

geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Eğitimler aşağıda belirtilen günlerde Zoom 

üzerinden toplam 6 ayrı grup için gerçekleştirilecektir. Tüm eğitimler 2 gün için 10:00-

17:00 arasında gerçekleştirilecektir. Tüm grupların içeriği aynıdır ve her grup 20 kişi ile

sınırlı olacaktır. 

1. Grup: 31 Ocak-1 Şubat 2022 (Doldu)

2. Grup: 2-3 Şubat 2022

3. Grup: 5-6 Şubat 2022

4. Grup: 7-8 Şubat 2022

5. Grup: 9-10 Şubat 2022

6. Grup: 10-11 Şubat 2022

www.enhancerproject.com

http://www.enhancerproject.com/
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Daha Fazla Bilgi İçin 

www.enhancerproject.com

ICMPD_Turkey

ICMPD in Turkey
ICMPD in Turkey

ICMPD in Turkey

http://www.enhancerproject.com/
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İletişim

grants@icmpd.org

mailto:hibe@icmpd.org
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TEŞEKKÜRLER


