
 
 

 

       İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 

ICMPD/2021/6/ENHANCER/CS/TRY 

Açıklamalar 7 / Soru Ve Cevaplar  

 
ICMPD, çok sayıda soru gelmesi nedeniyle, açıklamaların 14 Nisan 2022 – Viyana saati ile 17.00 
tarihine (cevapların yayınlanması için son tarih) kadar soru-cevapların düzenli aralıklarla 
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 bildiremediğini lütfen 
unutmayınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.1.'e bakınız.) 

 
Genel Konular 

 
Soru 1: Programın amaçları kısmında 8 başlık belirlenmiştir. Bizim faaliyetimiz en az 3 başlığı 
kapsamaktadır; ancak “amaç” ifadesi tekil olarak yer aldığı için tereddüt etmekteyiz. 
Açıklayabilir misiniz lütfen? 
 
Cevap 1: Hibe Rehberinin “1.2 Programın Amaçları ve Öncelik Alanları” başlığı altında belirtildiği 
üzere programın genel amacı ve özel amacı bulunmaktadır. Ayrıca, sunulan başvurudaki 
faaliyetlerin en az iki tanesini kapsaması gereken 6 (altı) öncelik alanı mevcuttur. 

 
Soru 2: Projede istihdam edeceğimiz kişilerin sigortalarını tam zamanlı yapmak zorunda mıyız 
yoksa part-time sigorta olarak da yapabilir miyiz? Bu bilgiye göre çalışma saatlerini 
düzenleyeceğiz.  
 
Cevap 2: Proje kapsamında istihdam edeceğiniz kişilerin yarı zamanlı ya da tam zamanlı olmasına, 
projenin ihtiyacına göre karar verebilirsiniz. Bütçeye yansıtırken bu ayrıma dikkat ederek bütçe 
kalemini düzenlemeniz önem arz etmektedir. 
 
Soru 3:  

 İtalya ve Yunanistan’da belirlediğimiz dernekleri Yüklenici(Contractor) olarak belirleyip 
kendilerinden aldığımız hizmet karşılığında kendilerine ödeme yapabiliyor muyuz? 
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 Contractor olarak belirlediğimiz kurumların türüne dair bir sınırlama var mıdır? 
Yurtdışındaki bir derneği Contractor olarak belirleyebiliyor muyuz? Evet ise bu dernek 
fatura kesemiyorsa onlara aldığımız hizmet karşılığında belirlenen bedeli nasıl 
ödeyebiliriz? 

 İmza yetkisinin müşterek olarak 2 kişiye ait olduğu bir kooperatifte Yönetim Kurulu 
Kararı ile Enhancer Projesi’ne dair yetkilendirme tek bir kişi adına yapılmış ise başvuru 
belgeleri içindeki ‘yetkili tarafından imzalanmış kaşelenmiş’ ibaresine istinaden Yönetim 
Kurulu ile kararlaştırılmış tek kişinin imzası yeterli midir, yoksa evraklarda çift imza mı 
gereklidir? 

 
Cevap 3: 

 Hibe rehberinin '2.1.2. İştirakçiler ve Yükleniciler' başlığı altında yüklenicilerle ilgili bilgiye 
yer verilmiştir. Bu bilgilerin dışında yüklenicilerle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 Hibe rehberinin '2.1.2. İştirakçiler ve Yükleniciler' başlığı altında yüklenicilerle ilgili bilgiye 
yer verilmiştir. Bu bilgilerin dışında yüklenicilerle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hibe rehberinin '2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 
Hibe kapsamında dâhil edilebilecek maliyetler' başlığı altında da belirtildiği üzere, 
Maliyetlerin tespit ve teyit edilebilir olması; özellikle faydalanıcının/faydalanıcıların 
muhasebe kayıtlarında yer alması ve faydalanıcının/faydalanıcıların kurulduğu ülkede 
geçerli muhasebe standartlarına ve faydalanıcının/faydalanıcıların olağan maliyet 
muhasebesi uygulamalarına göre belirlenmesi gerekmektedir. 

 Yönetim Kurulu kararına göre yetkilendirilen kişinin imzası yeterlidir. 
 

Teknik Konular 

 
Soru 4: Ek-A belgesinde Görünürlük Şartları Rehberi aşağıdaki adrese yönlendirerek iletişim ve 

görünürlük planı şablonunun kullanılmasını istemektedir:  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-and-visibility-plan-

template-20170109_en_0.pdf 

Ancak belirtilen adreste herhangi bir İGP şablonu sunulmamaktadır. Bu şablona nereden 

erişebilirim? 

Cevap 4: Belirtilen link çalışmaktadır; ancak İGP şablonuna erişilememektedir. 

Bu şablonun kullanımı zorunlu olmadığından, farklı bir örnek üzerinden ilerleyebilirsiniz. 

Soru 5: Soruların altında yer alan detayları açıklayan kısımları silelim mi? 
 
Cevap 5: Lütfen belgenin hiçbir kısmını silmeyiniz. Cevabınızı sorulara ilişkin açıklamaların yer 
aldığı kısımdan sonra yazmaya başlayabilirsiniz. 
 
 

Başvuru Süreci (In-Tend Platformu) 
 
Soru 6: Başvurunun sunulduğu sayfada “Yanıtınız henüz gönderilmemiştir” mesajı çıkmaktadır. 
“Opting in” yolu ile niyet beyanımızı sundur. Başka ne yapmamız gerekmektedir? 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-and-visibility-plan-template-20170109_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-and-visibility-plan-template-20170109_en_0.pdf
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Cevap 6: Sorunuz için teşekkür ederiz. “opt-in” seçeneğini işaretledikten sonra Teklif çağrısına 
ilişkin belgeleri görüntüleme ve indirebilmeniz mümkün olacaktır. 
 
Bu teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme oturumuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=5QUFmrMqk6k 
 
Ayrıca, lütfen “Başvuru Nereye ve Nasıl Sunulacaktır?” kısmın okuyunuz: 
İngilizce Rehber: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59 
 
Türkçe Rehber: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=179 
 
Soru 7: Kar amacı gütmeyen kooperatif in-tend sisteminde türünü Organisation Structure 

bölümünü ne olarak seçmelidir? Kırılımlarda Cooperative Society, Limited Liabity Partnership ve 

Not for Profit Organization seçenekleri var Cooperative veya Limited Liability Cooperative 

seçenekleri bulunmamaktadır. Konu hakkında başvurunun doğru olması için desteğinizi rica 

ederiz. 

Cevap 7: İlgili alanda bir seçim yapmanız zorunlu değildir; ancak seçim yapmanız halinde 

“cooperative society” seçeneğini seçebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=5QUFmrMqk6k
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=179

