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GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK PROGRAMI  (EIP) 2012 ÇALIġMA 

PROGRAMI YAYINLANDI  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı(CIP) alt 

bileşenlerinden 2,1 milyar Avro bütçeli Girişimcilik ve Yenilik 
Programının(EIP) 2012 Çalışma Programı yayınlanmıştır. 
Girişimcilik ve Yenilik Programının 2012 yılı için 19 uygulama tedbiri 
içermektedir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı yasal 

dayanağı çerçevesinde belirlenen bütçeli Girişimcilik ve Yenilik 
Programının altı hedefi temelinde bütçe ve ana eylemlerin dağılımı 
aşağıdaki gibidir: 

- KOBĠ'lerin baĢlangıç ve büyüme aĢamalarında finansmana 
eriĢimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması:  
182,6 milyon Avro. Bu, 181,6 milyon Avro (eko-inovasyon için 39 milyon 

Avro dahil) ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından işletilecek olan mali 
araçları içermektedir; 
-BaĢta sınır ötesi iĢbirliği alanında olmak üzere KOBĠ'lerin iĢbirliği 
için elveriĢli bir ortam yaratılması: 63,3 milyon Avro. Avrupa 

İşletmeler Ağı‟nın ortakları ile yapılan sözleşmelerin (47,9 milyon Avro) 
ve bu ağın canlandırılmasının (3,2 milyon Avro) finanse edilmesinin 
yanı sıra, bütçe açısından öncelikli olanlar, KOBİ'ler için elverişli bir 

ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler (4,2 milyon Avro), Avrupa 
turizminde rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik (6 milyon Avro) ve 
KOBİ‟lerin ve Sanatkarların Avrupa Standardizasyonuna Katılımı (2 

milyon Avro). 
-ĠĢletmelerde her türlü yenilik: 33,8 milyon Avro. Kilit öneme sahip 
teknoloji ve e-beceriler için 14,5 milyon Avro öngörülmektedir; tasarım 
girişimleri ve sosyal inovasyon gibi inovasyon kavramının 

yaygınlaştırılmasına dönük tedbirler için 7,5 milyon Avro ve Ham 
Maddeler ve Su alanında yenilik ortaklıkları için 3,1 milyon Avro 
öngörülmektedir. Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası ve Avrupa hizmet 

yenilik merkezi gibi yenilik analizi ve teşviki de (6,5 milyon Avro) bu 
hedef kapsamında finanse edilecektir. Son olarak, elektrikli taşıt 
teknolojilerinin teşviki için 2,3 milyon Avro öngörülmektedir. 

-Eko-inovasyon: 39 milyon Avro: ilk uygulama projeleri ve piyasa 
ihtiyaçlarına cevap veren projeler için 35 milyon Avro, Sürdürülebilir 
Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) için 3 milyon Avro ve AB Çev re 
Teknolojileri Doğrulama (ETV) Ön Programı için 1 milyon Avro 

öngörülmektedir. 
-GiriĢimcilik ve yenilik kültürü:  11,2 milyon Avro. Bu hedef 
kapsamındaki eylemler daha çok, Erasmus Girişimcilik Programı ve 

Avrupa KOBİ Haftası gibi girişimciliği (10,2 milyon Avro) teşvik eden 
eylemlerden oluşmaktadır. Ayrıca, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 
teşvik edilmesi (1 milyon Avro) de bu hedef çerçevesinde finanse 

edilecektir. 
-ĠĢletmeler ve yenilikle ilgili ekonomik ve idari reform:  6,3 milyon 
Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, KOBİ performans 
değerlendirmesi ve iyi uygulamaların izlenmesi ve paylaşılması gibi 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının (SBA) uygulanmasını destekleyen 
eylemlerden oluşmaktadır (4 milyon Avro). Bu hedef kapsamında yer 
alan diğer eylemler arasında ise işletme politikası alanında uluslararası 

işbirliği (1,7 milyon Avro) ve idari yüklere ilişkin çalışmalar yer 
almaktadır (0,6 milyon Avro). 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sanayi.gov.tr  

Kaynak: AB Bakanlığı 

AB'DE MALĠ SÖZLEġME ĠÇĠN UZLAġMA SĠNYALLERĠ  

AB liderlerinin geçtiğimiz ay üzerinde anlaşmaya vardığı 'mali 
sözleşme' için AB Konseyi'nin hazırladığı son tasarının Avrupa 
Parlamentosu'ndan destek görmemesinin ardından, uzlaşma için bazı 

adımlar atıldı. AB Konseyi'nin hazırladığı üçüncü tasarı, İngiliz 
muhafazakarlar tarafından olumlu karşılanırken, AP'deki gruplar 
anlaşmanın AB antlaşmalarına ve toplu karar alma mekanizmasına 
aykırı olduğu gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyordu. Müzakerelere yakın 

bir kaynağın EurActiv'e yaptığı açıklamalara göre Avrupa Halk Partisi 
(EPP) Başkanı Elmar Brok, tasarıyla ilgili iki önemli değişiklik sözü aldı. 
Buna göre tasarıda AB antlaşmalarına açık referanslar yapılacak ve 

Avrupa Parlamentosu'ndaki başlıca grupların liderlerinin, Euro Bölgesi 
zirvelerinde konuşma yapması uygulaması getirilecek. Kaynak, 
sözleşme üzerinde Ocak sonuna kadar anlaşma sağlanacağını söyledi. 

Ancak 29 Ocak'taki AB Konseyi zirvesinde imzaların atılması 
beklenmiyor. Bir Konsey yetkilisi, 'Belgenin tüm imzacıların dillerine 
çevrilmesi gerekiyor. Bu sebeple imzalar için Mart ayı daha gerçekçi bir 
tarih' dedi. 

Kaynak: Euractiv 
 
GIDA GÜVENLĠĞĠNDE AB'YE UYUM ĠÇĠN 102 YÖNETMELĠK  

Türkiye’de gıda güvenliğinde yeni bir dönem başlıyor. Radikal 
gazetesinin haberine göre Tarım Bakanlığı 2010 yılında yasalaştırdığı 
5996 sayılı kanunun 102 yönetmeliğini hazırladı. 95’i yayımlanan 

yönetmeliklerin 7’si de imza sürecinde. 102 yönetmelikle artık 
Türkiye’de tohumdan tabağa gelene kadar yediklerimizin nereden 
geldiğini, kimin ürettiğini, hangi hayvanın ürünü olduğunu 
öğrenebileceğiz. Gıda güvenliğinde tek yetkili kurum da Tarım 

Bakanlığı. Bakanlığın tüm taşra birimleri de denetim ve cezalandırmada 
başka hiçbir kurumun iznine ihtiyaç duymadan direkt müdahale edecek. 
Gıda etiketleri herkesin okuyabileceği büyüklüğe getirilirken üretici, 

aracı, satıcı gıdada sorumluluğu paylaşacak. Tarım Bakanlığı da en 
küçük bakkaldan en büyük hipermarketlere kadar gıda satılan tüm 
işyerlerinden haberdar olacak. 

Kaynak: Radikal Gazetesi  
 
DANĠMARKA'NIN AB DÖNEM BAġKANLIĞI DA KEMERLERĠ 
SIKIYOR 

1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devralan Danimarka, bu görev için 
yalnızca 35 milyon Euro ayırdı. Bu, diğer ülkelerin bütçeleriyle 
kıyaslandığı zaman çok düşük bir rakam. Basına konuşan Danimarka 

Avrupoa İşleri Bakanı Nikolay Wammen, düşük maliyete rağmen verimli 
bir başkanlık yürüteceklerinin sözünü verdi. Wammen, Danimarka'nın 
AB dönem başkanlığını yürüteceği altı aylık dönemde eskisi kadar 

'hediye' dağıtmayacağını söyledi. Danimarkalı bakan, toplu ulaşımın 
'eskiden olduğundan çok daha fazla kullanılacağını' ve resmi 
toplantılarda şişelenmiş su yerine 'saf Danimarka çeşme suyu' 
verileceğini söyledi. Danimarka'nın 35 milyon Euro'luk dönem 

başkanlığı bütçesi, önceki dönem başkanlıklarının bütçeleriyle 
kıyaslandığı zaman büyük fark gösteriyor. Şimdiye kadar en yüksek 
bütçe, Fransa'nın 2008 yılındaki 171 milyon Euro'luk dönem başkanlığı 

bütçesiydi. Danimarka'dan önceki dönem başkanı Polonya bu görev 
için 115 milyon Euro ayırmıştı. 
Kaynak: Euractiv 

 

http://www.sanayi.gov.tr/

