
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 

EURODESK TEMAS NOKTALARI 
 

 

 

 

 

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ  

MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

 

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı 

 

Başvuru Rehberi 

 

 

 

 

 

Son Başvuru Tarihi: 31/01/2014 



2 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

1. GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI______________________________________4 

1.1.    Giriş ve Arka Plan _______________________________________________________4 

1.2     Programın Hedef ve Öncelikleri____________________________________________4 

1.3.     Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak______________________5 

 

2.  TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR__________________________________5 

2.1.     Uygunluk Kriterleri______________________________________________________5 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? _________________________6 

2.1.2.  Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler _______________________6 

2.1.3. Uygun Harcamalar______________________________________________________6 

2.2.     Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler ________________________________________7 

2.3 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler__________________________________________7 

2.4 Daha Fazla Bilgi için_____________________________________________________7 

2.5 Başvuruların Değerlendirmesi ve Seçilmesi___________________________________7 

2.6. Öngörülün Zaman Çizelgesi_______________________________________________8 

2.7. Sözleşme İmzalanması ve Ödemeler________________________________________8 

2.8.           Tanıtım ve Görünürlük___________________________________________________8 

 

3. Ekler___________________________________________________________________8 

 



3 

 

 

                             MALİ DESTEK PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 
 

 

PROGRAMIN ADI 

 

TÜRKIYE ULUSAL AJANSI EURODESK TEMAS NOKTALARI     

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

 

 

PROGRAMIN GENEL 

HEDEFİ 

AB öğrenme ve hareketlilik fırsatlarına erişimin önündeki engellerin 

dahil etme stratejisi kapsamında kaldırılması 

 

 

 

PROGRAMIN 

ÖNCELİKLERİ 

Öncelik  1.  Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen AB eğitim ve 

Gençlik Programlarının yerelde tanıtımı 

 

Öncelik 2.  2014-2020 yılları arasında geçerli olacak “Erasmus+”    

Programının sunduğu fırsatların tanıtımına yönelik yaratıcı ve yenilikçi 

uygulamaların geliştirilmesi 

PROGRAMIN 

TOPLAM BÜTÇESİ 

 

300.000 TL 

 

PROJELERE 

SAĞLANACAK 

AZAMİ DESTEK  

 

Azami Tutar: 10.000 TL 

 

 

PROJE SÜRESİ 

 

Azami 8 Ay 
 

UYGUN BAŞVURU 

SAHİPLERİ 

• Akredite Eurodesk Temas noktaları 

 

 

 

SON BAŞVURU 

TARİHİ 

 

31/01/2014 
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1. EURODESK TEMAS NOKTALARI GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ MALİ 

DESTEK PROGRAMI 

 

 

1.1. Giriş ve Arka Plan 

 

Eurodesk Türkiye Birimi, Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyet 

göstermektedir. Temel amacı, Brüksel’de yerleşik Yürütme Ajansı ile her yıl akdedilen bir 

Uluslararası Anlaşma çerçevesinde alınan hibe ile Türkiye’de Gençlik Bilgilendirmesi yapmak; 

bu maç doğrultusunda valilik, belediye, üniversite gibi kamu kuruluşları ile dernek veya 

vakıfların Eurodesk Temas Noktası ünvanıyla akredite edilerek dahil olacakları bir Gençlik 

Bilgilendirme ağı oluşturmak ve bu ağın doğru ve işlevsel bir gençlik bilgilendirmesi 

yapabilmesini sağlamak; bu ağın eğitim ve ağ kurma ihtiyaçları ile kapasite artırımına katkıda 

bulunmak olan Eurodesk Türkiye,  Yürütme Ajansı, Avrupa Çapındaki Eurodesk Ulusal 

Koordinatörlükleri ve bu koordinatörlüklere bağlı temas noktalarından oluşan uluslararası bir 

ağın Türkiye’deki parçasıdır.  

 

2013 yılı sonu itibariyle 78 ilde faaliyet gösteren 179 temas noktasına ulaşan Eurodesk Türkiye 

Gençlik Bilgilendirme Ağı, temas noktası sayısı bakımından Avrupa’da birinci durumdadır. 

Eurodesk Temas Noktalarının yerellerinde daha işlevsel ve etkili gençlik bilgilendirmesi 

yapabilmeleri için destek mekanizmaları oluşturulması, 11 Ekim 2013 tarihli 2014 Yılı Eurodesk 

Stratejik Planında yer alan önceliklerden biridir. 

 

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan “Erasmus+” programının tanıtılması, gençlik 

bilgilendirmesi kavramı çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi uygulamaların teşviki, Türkiye Ulusal 

Ajansı’nın ve yürüttüğü AB eğitim ve gençlik programlarının yerelde tanıtılmasının amaçlandığı 

“Eurodesk Temas Noktaları Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Programı”, Türkiye Ulusal 

Ajansı’nın kuruluş kanununda görevleri arasında sayılan “Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik 

programlarını ülke içinde duyurmak” hükmünden hareketle 23/12/2013 tarih ve 2028 sayılı 

Bakan Onayı ile ihdas edilmiş ve bu amaç doğrultusunda toplam 300.000 TL tutarında kaynak 

ayrılmıştır. 
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1.2    Programın Hedef ve Öncelikleri 

 

Programın Genel Hedefi: “AB öğrenme ve hareketlilik fırsatlarına erişimin önündeki 

engellerin dahil etme stratejisi kapsamında kaldırılması”dır. 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının en önemli stratejilerinden birisi “dahil etme 

(inclusion) stratejisidir. Bu çerçevede, öğrenme hareketliliğinin önündeki her tür engelin 

kaldırılması amaçlanmakta, toplumdaki varolan kaynaklardan kimi nedenlerden dolayı (coğrafi, 

ekonomik, engellilik vb) diğer bireylerle eşit düzeyde yararlanamayan bireylerin önündeki bu 

engellerin kaldırılması ya da en azından hafifletilmesi hedeflenmektedir. Eurodesk Temas 

Noktaları Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Programı ile Türkiye Ulusal Ajansı’nın 

yürüttüğü AB Eğitim ve Gençlik Programlarına erişimin önündeki coğrafi engellerin 

kaldırılması amaçlanmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı taşra teşkilatı olmayan bir kuruluştur. 

Bununla birlikte yürüttüğü projeler, toplumun her kesiminden ve her coğrafi bölgeden 

yararlanıcı potansiyeline sahiptir. Eurodesk temas noktaları, 2008 yılından bu yana yürüttükleri 

başarılı bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleriyle taşra teşkilatı olmayan bir kurumun 

yereldeki “Gönüllü” bilgilendirme ofisleri olarak çok önemli bir misyon üstlenmişlerdir. Bu 

Mali Destek Program ile, Temas noktalarının geliştirecekleri proje fikirleriyle daha fazla 

vatandaşımıza AB fırsatlarının duyurulması hedeflenmektedir. 

 

 

Öncelikler: 

 

Öncelik 1. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen AB eğitim ve Gençlik 

Programlarının yerelde tanıtımı 

 

Geçmiş yıllardaki iyi uygulamalar ve programdan istifade eden eski gönüllüler, Erasmus 

öğrencileri gibi Ulusal Ajansın herhangi bir hareketlilik programına katılmış somut 

yararlanıcıların da kullanıldığı tanıtım etkinlik ve yöntemleriyle, yerelde mümkün olduğunca 

fazla sayıda kişinin AB Eğitim ve Gençlik programlarından haberdar olmasının sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

Öncelik 2. 2014-2020 yılları arasında geçerli olacak “Erasmus+” Programının sunduğu 

fırsatların tanıtımına yönelik yaratıcı ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 
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1 Ocak 2014 itibariyle Erasmus, Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci ve Gençlik 

Programlarını tek çatı altında toplayan ve 2020 yılına kadar sürecek “Erasmus+” programı 

başlayacaktır. Genel olarak “Erasmus+” programının veya bu program içindeki herhangi bir 

hareketlilik alt-programının (örneğin Gençlik) altındaki fırsatların yereldeki hedef kitleye kolay 

anlaşılır, çarpıcı ve etkili bir biçimde aktarılmasını amaçlayan yenilikçi ve yaratıcı 

uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

 

1.3.   Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 

 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 

300.000 TL’dir. Türkiye Ulusal Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya 

tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

 

 Proje başına Azami Destek  Tutarı  

 

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek azami destek tutarı 10.000 TL’dir. Kabul 

edilen projeler kapsamında uygun harcamaların, tahsis edilen hibe, tavan miktar olmak üzere % 

100’ü karşılanacaktır. Ortalama 30 proje desteklenmesi planlanmakta olup, proje bütçelerine 

göre sayı değişebilir.  

 

 

2.  TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 

 

Bu bölümde; bu program çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve 

uygulanması ile ilgili kurallar yer almakta olup, Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları 

andan itibaren işbu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. 

 

Türkiye Ulusal Ajansı, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında 

bu destek programını iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından 

her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. 

Şahsi ve Mesleki sır niteliğindeki bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin hükümler saklıdır.  
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2.1.   Uygunluk Kriterleri 

 

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Eurodesk Temas Noktası olarak akredite edilmiş sivil toplum ve 

kamu kuruluşları Mali Destek Programına hibe başvurusunda bulunabilir. Geniş idari yapılanmaya 

sahip kurum/kuruluşlarda (Üniversiteler, Valilikler, Belediyeler vb kamu kurumları gibi) Eurodesk 

çalışmalarını yürütmek üzere akredite edilmiş, İrtibat Kişisinin sorumluluğunun bulunduğu Eurodesk 

Temas Noktası birim dışındaki diğer birimler başvuru yapma hakkına sahip değillerdir.  

 

2.1.2. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler 

 

Süre  

 

Sunulacak tüm projelerde harcamalar için uygunluk dönemi 1 Nisan 2014’te başlar ve 1 Kasım 

2014’te biter. 

 

Yer 

Sunulacak proje kapsamındaki faaliyetler, projeyi sunan Eurodesk Temas Noktasının yerleşik 

bulunduğu ilde gerçekleştirilmelidir. 

 

Proje  Konuları  

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program önceliklerinin kapsamına 

giren projeler uygun olarak kabul edilecektir. 

 

Bu program kapsamında uygun proje konularından bazıları şunlardır: 

 AB Gençlik Programları kapsamında belirtilmiş açıdan dezavantajlılık taşıyan gençlerin 

programlardan yararlanabilmesi amacıyla oluşturulabilecek dahil etme stratejisi etkinlikleri, 
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 Bilgilendirme Faaliyetlerinde Yaratıcılık,  

 Bilgilendirme Etkinliklerinin verimliliğini arttırmaya yönelik Gönüllü Yönetimi etkinlikleri 

 Faaliyetlerden azami ölçüde yararlanıcıya ulaşmak için Aktif katılım öngören etkinlikler,  

 

Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen konular muhtemel proje konularının tümünü 

kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de 

başvuruda bulunulabilir. 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları 

kesinlikle içermemelidir: 

 Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 

 Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, 

 Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, 

 Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 

 Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, 

 Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi 

sağlamak için), 

 Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse); 

 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini 

kapsayan projeler, 

 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet veya proje için 

hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam 

eden projeler 

 

Bu mali destek programına başvuruda bulunmuş bir proje sahibinin durumu, 2007-2013 yılları 

arasında uygulanmakta olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı ve 2014-2020 yılları 

arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı kapsamındaki projelerden ayrı olarak 

değerlendirilir. 

 

 

2.1.3. Uygun Harcamalar 

 

Destek için sadece “uygun harcamalar” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet 

tahmini hem de “uygun harcamalar” için tavan niteliğindedir. Uygun harcamalar, götürü 

maliyetlere değil, gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili ve 
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belgelendirilebilen maliyetler) dayandırılmalıdır. 

 

Projede gerçekleştirilecek tüm harcamalar, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) 

standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak 

kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: 

- projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, 

- Projenin uygulanması ile doğrudan bağlantılı olması, 

- Muhasebe standartlarına uygun bir belge ile belgelendirilebilir olması,  

 

Uygun Olmayan Harcamalar 

 

- Ayni masraflar vb.(Kamu yada özel şirketlerden bir belge karşılığı olmaksızın proje 

kapsamında bilabedel alınan konferans salonu tahsisi gibi) 

- Harcırah ve seyahat giderleri 

- Bina, ekipman, personel ve eğitmen giderleri  

- Denetim giderleri  

- Faiz borcu, borçlar, zarar ve borç karşılıkları 

- Proje yararlanıcısının kusurlu ya da kusursuz bir ediminden doğan her türlü tazminat 

ve cezalar 

- Taşınır, taşınmaz her türlü demirbaş alımı 

 

2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? 

 

Başvurular için son başvuru tarihi 31 Ocak 2014’tür. Başvurular ve diğer destekleyici belgelerle 

(bkz. 2.3 destekleyici belgeler) birlikte en geç 31 Ocak 2014 tarihinde elden veya posta ile 

aşağadaki adrese gönderilmelidir. 

Türkiye Ulusal Ajansı (Eurodesk Ulusal Koordinatörlüğü) 

Mevlana Bulvarı no:181 Balgat-Ankara 

 

31 Ocak 2014 tarihinde posta ya da kargoya verildiği halde, 10 Şubat 2014 tarihine kadar Türkiye 

Ulusal Ajansına ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve/veya kargodaki 

gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir. 

 

Oluşabilecek sorular ve cevapları “Sıkça Sorulan Sorular” olarak Eurodesk Temas Noktaları 

tarafından kullanılmakta olan online platformdan düzenli olarak yayınlanacaktır.  
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2.3 Başvuru Evrakı ve Destekleyici Belgeler 

Başvuru dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmalıdır: 

1. EK A : Başvuru Formu 

2. EK B : Bütçe 

3. EKC : Ortaklık Beyannamesi 

4. Destekleyici Belgeler 

 - Yasal temsilci imza sirküsü 

 - Yasal temsilci yetkilendirme belgesi (kamu kuruluşları için en üst amir oluru, dernek vakıflar için 

yönetim kurulu kararı) 

 - Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı (Dernek ve Vakıflardan) 

 

2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin 

Sorularınız için 

E-posta adresi : eurodesk@ua.gov.tr 

 

Tel     : 0 312 409 60 79 

             0 312 409 62 06 

Web     :http://eurodesk.ua.gov.tr 

 

2.5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi 

 

Başvurular,ön ve kalite değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaktır. Ön-değerlendirme 

aşamasında; 

1) Başvuruların tam, eksiksiz ve zamanında yapılıp yapılmadığı 

2) Başvuruların destekleyici belgelerle birlikte sunulup sunulmadığı 

3) Başvuruların uygun başvuranlar tarafından yapılıp yapılmadığı 

4) Başvuruların uygun başvuru formu kullanılarak yapılıp yapılmadığı 

hususları değerlendirilir 

 

Kalite Değerlendirme aşamasında; 

Tüm başvurular Eurodesk Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek olup 

başvuruların, yukarıdaki hedef ve önceliklere ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin uygunluğu 

değerlendirilir bu değerlendirme çerçevesinde bir kalite puanı verilir. 60 ve üstünde puan alan 

başvurular toplam bütçe ile orantılı bir biçimde sıralandırılır ve en yüksek puan alan projeden, 

mailto:eurodesk@ua.gov.tr
http://eurodesk.ua.gov.tr/
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bütçe imkanları dahilinde oluşacak taban puana kadarki projeler hibe desteği alma hakkı 

kazanır. 

2.6  Öngörülen Zaman Çizelgesi 

 

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması için öngörülen tarih 01/03/2014’tür.  

 

2.7. Sözleşme İmzalanması ve Ödemeler 

 

Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, Başvuru 

Sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme imzalandıktan sonra 

45 gün içinde sözleşme toplam miktarının %60’ı ödenir. Kalan %40’lık ödeme, proje bitiminde 

sunulacak nihai rapor ve eki destekleyici harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda tahakkuk 

edecek kesin miktara göre belirlenir. Nihai rapor incelemesi sonucunda ödeme tahakkuk 

edebileceği gibi iade de tahakkuk edebilir. 

 

2.8. Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, proje bütçesi kapsamında 

gerçekleştirdikleri her türlü faaliyet ve üretilen materyalde Ajansın  internet  sitesinde 

(www.eurodesk.ua.gov.tr ) yayınlanan “Tanıtım ve Görünürlük Rehberine” uygun olarak 

gerekli önlemleri alır. 

3. EKLER 

 

EK-A : Başvuru Formu   

EK-B : Bütçe  

EK-C : Ortaklık Beyannamesi 

 

http://www.eurodesk.ua.gov.tr/

