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AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ BURSA'DAN 

PROJE BEKLİYOR 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) Kontrol Uzmanı Murat Kaplan, Avrupa 

Birliği'nin kırsal alanlar için ülkeye sunduğu ve 

Bursa'nın da içinde yer aldığı 22 ilde, yüzde 50 hibe 

desteğinin ilk kez çağrıya çıktığını söyledi. Bursa İl 

Koordinatörlüğü uzmanları tarafından Avrupa 

Birliği'nin milyonlarca euro hibeyi içeren 9. çağrı 

ilanıyla ilgili, BUGİAD üyelerine bilgilendirme 

semineri verildi. Seminerde hibe detaylarını ve 

şartlarını anlatan Murat Kaplan, Avrupa Birliği'nin 

kırsal alanlar için ülkeye sunduğu ve Bursa'nın da 

içinde yer aldığı 22 ilde, yüzde 50 hibe desteğinin ilk 

kez çağrıya çıktığını açıkladı. Kaplan, şunları dile 

getirdi: "Çağrı 15 Şubat- 15 Mart arasında geçerli. 

Bursa'da ilk kez uygulandığı için başvuranların hibe 

alma olanağı çok yüksek." Tarımsal ve kırsal alanda 

destek başlıkları aktaran Kaplan, "Hibeler 10 alt 

başlıkta yer alıyor. Et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi 

alanında veya maksimum 25 yataklı konaklama 

tesisini içeren kırsal turizmle ilgili proje 

yapabilirsiniz. Bursa için kestane şekeri, şeftali, 

zeytin gibi yerel ürünlerin projelerini üretebilir, kültür 

balıkçılığı ya da yerel el sanatları projeniz varsa hibe 

destekleri alabilirsiniz. BUGİAD üyelerinin 

projeleriyle bu fondan faydalanmalarını diliyoruz." 

Hibe şartlarını bildiren Kaplan, projeyi sunacak 

kişinin başvurduktan sonra 45 gün içinde projeyi 

yazması gerektiğini kaydetti. 20 bin nüfus altındaki 

yerler için ayrılan bu fonlarda, kişilerin yeri 

kiralayacaksa üst kullanım hakkını alması gerektiğini 

söyleyen Kaplan, hibe desteğinin en önemli 

avantajlarından birini de şöyle dile getirdi: "Proje 

yazılı olarak onaylandıktan sonra, yatırım aşamasında 

kişiler KDV'den ve ithalat vergisinden muaf 

olacakları bir belge alabilecek. Proje uygulanmasının 

ardından yatırımın yüzde 50'si hibe olarak kişi veya 

şirkete ödenecek." 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

AB LİDERLERİNİN BÜTÇE ZİRVESİ 

2014-2020 dönemini kapsayan 7 yıllık ortak bütçe 

için toplanan AB liderleri, pastadan daha fazla pay 

almak için "pazarlığa" tutuştu. Yoğun ikili temaslar  

 

nedeniyle öngörülenden 6 saat geç başlayan zirvede, 

kriz bahanesiyle bütçeyi kırpmak isteyen AB 

liderlerinin makaslamaya Ar-Ge ve eğitime ayrılan 

fonlardan başlaması Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 

tepkisini çekti. AP Başkanı Martin Schulz, 

beklentilere cevap vermemesi halinde üye ülkelerin 

uzlaştığı bütçeye onay vermeyeceklerini ve 

başkentlerden milletvekillerine gelecek baskıyı 

azaltmak için gizli oylamayı tercih edeceklerini 

söyledi. Schulz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye 

ülkelerin bütçeye katkılarını düşürme çabalarının 

AB'yi borç birliği haline getireceği uyarısında 

bulundu. AB'nin Kıbrıs Rum kesiminin dönem 

başkanlığında, 22-23 Kasım'da toplanan ilk bütçe 

zirvesi, üye ülkelerin "net katkı yapanlar" ve 

"faydalananlar" şeklindeki kutuplaşması nedeniyle 

anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. AB Komisyonu'nun 

gelecek 7 yıl için 1 trilyon 33 milyar avro düzeyinde 

olmasını önerdiği bütçenin kriz nedeniyle kırpılması 

istenmiş ve 973 milyar avroya kadar inilmesine 

rağmen uzlaşma sağlanamamıştı. AB'nin mevcut 7 

yıllık (2007-2013) bütçesi 994 milyar avro olduğu 

dikkate alınırsa bu sınırın altındaki bir rakam 

küçülmeye karşılık geleceğinden AB tarihinde bir ilk 

oluşturacak. 

Kaynak: AB Haber 

 

AVRUPA ORTAK ARAŞTIRMA 

MERKEZİ(JRC) TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ 

KONFERANSI 

28 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Harbiye Crowne 

Plaza Otel’de Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün ve JRC 

Direktörü Dominique RISTORI’nin de katılımlarıyla 

TÜBİTAK- JRC İşbirliği Konferansı düzenlenecek ve 

JRC’nin Türkiye’deki araştırmacılara sunduğu fırsat 

ve olanaklar sunulacaktır. Kariyer gelişiminizde 

uluslararası platformlarda çalışmalar yapabilmek ve 

Avrupa’nın üst düzey bilim araştırma camiasına dahil 

olmak için söz konusu etkinliğe katılımın son derece 

faydalı olduğu değerlendirilmektedir.  

Kayıtlar aşağıdaki linkten yapılabilir: 

http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=24137&l

ang=tr  

Kaynak: TÜBİTAK 7. ÇP  
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