
        
  12-18 Ocak 2015 Sayı: 260 

 

Horizon 2020 ve COSME Programı Hibe Duyuruları 

Ülkemizin Ar-Ge ve Yenilik potansiyelinin 

geliştirilmesinde kilit önemdeki uluslararası işbirliği 

fırsatlarından yararlanılmasında önemli katkılar 

sağlayacak olan “Horizon 2020” ve “COSME” Avrupa 

Birliği Programlarına katılım sağlanmaktadır. Horizon 

2020 Programı, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel 

Liderlik ve Toplumsal Zorluklar başlıkları altında tüm 

katılımcı ülkelere 2020 yılına kadar  80 milyar Avro 

tutarında hibe desteği sağlayacaktır. COSME Programı ise 

Finansmana Erişim, Girişimcilik, Pazarlara Erişim ve İş 

Ortamının İyileştirilmesi başlıkları altında yine tüm 

katılımcı ülkelere 2020 yılına kadar 2,3 milyar Avro 

destek sunacaktır. Potansiyel faydalanıcılar için derlenmiş 

olan açık çağrılara ulaşmak için lütfen tıklayınız.  

Horizon 2020 Programı TÜBİTAK, COSME Program ise 

KOSGEB tarafından koordine edilmektedir. Programlar 

hakkında ayrıntılı bilgi: 

Avrupa Birliği Programları 

Horizon 2020 (TUBİTAK)  

Horizon 2020 (Avrupa Komisyonu) 

COSME (Avrupa Komisyonu) 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Mesleki Eğitim 

Öğrenme Hareketliliği – Yedek Projeleri Hakkında 

Duyuru 

2014 yılı Teklif Çağrısı döneminde Mesleki Eğitim 

Hareketlilik proje başvurularının değerlendirilmesi 

sonucunda 221 proje kabul, 767 proje yedek olarak 

belirlenmiştir. Başkanlığımızca yedek olarak belirlenen 

projelere ilave kaynak bulunabilmesi için çalışma 

başlatılmıştır. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bünyesinde yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında “Mesleki 

Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Becerilerinin 

Geliştirilmesi Projesi” ile yedek projelerin bir kısmına 

kaynak tahsis edilmesi için çalışmalar neticelendirilerek 

314 projeye 23.748.262 Avro kaynak tahsis edilmiştir. 

IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 

Programı kapsamında ilave kaynak tahsisi yapılan 314 

proje aşağıdaki linkte yer almaktadır: 

Proje Listesi  

Kaynak: Ulusal Ajans  

Euro Bölgesi Deflasyona Girdi 

Euro Bölgesi'nde enflasyon, yüzde -0,2 ile 2009'dan bu 

yana ilk kez negatife geçti. Üzerindeki deflasyon baskısı 

artan ECB'nin bu ay tahvil alım programına başlaması 

bekleniyor. AB istatistik ofisi Eurostat, Aralık ayında Euro 

Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde -0,2’ye düştüğünü 

açıkladı. Enflasyon, Kasım ayında yüzde 0,3 olarak 

gerçekleşmişti. Böylece Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim 

2009'dan bu yana ilk kez negatife geçti. Enflasyondaki 

düşüşün temel kaynağı, enerji fiyatlarındaki yüzde 6,3’lük 

azalma oldu. İşlenmemiş gıdaların fiyatında da yüzde 1'lik 

düşüş gerçekleşti. Böylece toplam endekste, hizmetlerdeki 

yüzde 1,2’lik artışa rağmen düşüş kaydedildi. Eurostat, 

işlenmemiş gıda ve enerji gibi fiyat dalgalanmalarına açık 

kalemleri içermeyen çekirdek enflasyonun ise yüzde 

0,7’de sabit olduğunu açıkladı. Enflasyonda yüzde 2'nin 

biraz altını hedefleyen Avrupa Merkez Bankası (ECB), 

enflasyonun uzun süre çok düşük seyretmesi halinde 

tüketicilerin harcamalarını erteleme yoluna gitmesi ve 

ekonominin deflasyona sürüklenmesinden endişe ediyor. 

ECB para politikası kurulu 22 Ocak'ta toplanacak. 

Halihazırda faizleri tarihi düşük seviyelerde tutan 

ECB'nin, ekonomiye daha fazla nakit enjekte etmek için 

tahvil alımlarına başlaması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde 

enflasyon, Ekim 2013'ten bu yana ECB'nin 'tehlikeli bölge' 

olarak nitelediği yüzde 1'in altında seyrediyordu. 

Kaynak: Euractiv 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46194&l=1
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=101
http://www.h2020.org.tr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/leonardo-da-vinci-hareketlilik/2014-e-mesleki-e%C4%9Fitim-(%C4%B1pa)-yedeklerden-kabule-al%C4%B1nan-projeler.pdf?sfvrsn=0

