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2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ YENİLİK 

TRANSFERİ PROJELERİ DEĞERLENDİRME 

SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da 

Vinci Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) 

faaliyeti kapsamında 2013 yılı Teklif Çağrısı 

Döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme 

süreci tamamlanmıştır. Bu dönemde Ulusal Ajans’a 106 

adet proje başvurusu yapılmış, 2 başvuru uygunluk 

kontrolünü geçememiş, 104 başvuru kalite 

değerlendirmesine alınmıştır. Her başvuru, 2 Bağımsız 

Dış Uzman tarafından değerlendirilmiş ve 

değerlendirme sonucu verilen puanların ortalaması 

projenin nihai puanını oluşturmuştur. Başvuruların nihai 

değerlendirme puanları ile 2013 yılı Avrupa 

Önceliklerine göre dağılımları dikkate alınarak 

oluşturulan listeler Avrupa Komisyonuna gönderilmiş 

listede yer alan projelerin dağılımı Komisyonca 33 

Kabul ve 71 Ret şeklinde tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 

göre, 2013 Teklif Çağrısı döneminde Leonardo da Vinci 

Yenilik Transferi faaliyeti kapsamında desteklenmesi 

uygun bulunan projelere toplam 7.920.709 Avro hibe 

tahsis edilmiş olup, bu dönem için faaliyete ayrılan 

bütçenin tamamı kullanılmıştır. Bu teklif çağrısı 

döneminde değerlendirilen projelerden yeterli puan 

alanların tümü desteklenebildiğinden yedek proje 

bulunmamaktadır. Kabul listesinde yer alamayan 

projeler; uygunluk kriterleri, dış uzman 

değerlendirmeleri sonucunda alınan puanlar ve bütçe 

yetersizliği nedeniyle desteklenememiştir. 

Desteklenemeyen projeler, sonraki teklif çağrısı 

dönemlerinde tekrar sunulabilir. Başvuruları kabul 

edilen proje sahibi kurumlara yönelik proje uygulama, 

sözleşme ve hibenin kullanımı konularında başarılı 

proje sahiplerine yönelik olarak yapılacak olan eğitim 

toplantısının yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde kabul 

edilen projelerin sahiplerine duyurulacaktır. Kabul 

edilen projeler için uygunluk dönemi en erken 1 Ekim 

2013 tarihinde olmak üzere, Hibe Sözleşmesinin Ulusal 

Ajans tarafından imzalanmasıyla başlayacaktır. 

Uygunluk dönemi başlamadan yapılan harcamalar 

hiçbir şekilde proje bütçesinden karşılanamayacaktır. 
 

2013 Yenilik Transferi (ToI) Projeleri Kabul Listesi 
(Proje numarasına göre sıralanmıştır) 

 

Kaynak: Ulusal Ajans    

 

“KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II” 

OPERASYONU HİBE PROGRAMI TEKLİF 

ÇAĞRISI AÇILDI 

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programının 

bileşenlerinden biri olan, İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi (İKG OP) kapsamında finanse edilen 

“Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” Operasyonu Hibe 

Programı Teklif Çağrısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 

İKG OP’nin genel amacı daha iyi istihdam olanakları ve 

daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik 

büyümeye dayalı ve bilgi temelli ekonomiye geçişi 

desteklemek olup, program istihdam, eğitim, hayatboyu 

öğrenme ve sosyal içerme olarak olmak üzere dört 

önceliği temel almaktadır. Konuyla ilgili Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 

Koordinasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan çağrıya 

ulaşmak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

 

http://ikg.gov.tr/Duyurular/tabid/203/language/tr-

TR/ArticleId/189/Kaytl-Istihdamn-Tesviki-II-Hibe-

Program-PRE-II-EuropeAid135020MACTTR--Hibe-

ProgramTeklif-CagrsBilgilendirme-Gunleri.aspx 

 
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 

İZLANDA, AB İLE MÜZAKERE MASASINDAN 

KALKMANIN EŞİĞİNE GELDİ  

Balıkçılık sektörü sebebiyle Brüksel ile ciddi 

anlaşmazlıklar yaşayan İzlanda'da yönetime AB karşıtı 

partilerin gelmesinin ardından Reykjavik yönetimi, 

katılım müzakerelerine son vermeyi gündeme 

alacaklarını açıkladı. İzlanda Dışişleri Bakanlığı, 

anayasa uzmanlarının 2009'da parlamentodan 

müzakerelerin başlatılması yönündeki oyun kendileri 

açısından bağlayıcılığı bulunmadığı yönünde görüş 

bildirdiğini açıkladı. Hükümet, Mayıs ayında AB 

müzakerelerine devam edip etmeme konusunu 

önümüzdeki dört yıl içinde referanduma götüreceklerini 

açıklamıştı.  AB, İzlanda'nın aşırı avlandığını ve sıkı 

kotalar kabul etmesi gerektiğini söylüyor. İzlanda ise 

balıkçılık konusunda tüm AB ülkelerinden daha 

tecrübeli olduğunu ve AB'ye kendi uygulamalarını 

öğretebileceğini söylüyor.  

Kaynak: Euractive 
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