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AB'DEN İSPANYOL BANKALARA 30 MİLYAR 

EURO 

Euro Bölgesi maliye bakanları, mali sıkıntı yaşayan 

İspanyol bankalara 30 milyar Euro borç verilmesinde 

anlaştı. Bakanlar aynı zamanda İspanya'nın bütçe açığını 

AB'nin yüzde 3 limitine indirmesi için sınır olarak 

verdikleri 2013 tarihini bir yıl uzatma kararı aldı. 

Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker, 'Ulusal 

parlamentolardaki onay süreçlerini göz önünde 

bulundurduğumuzda resmi bir anlaşmaya Temmuz ayının 

ikinci yarısında varmayı bekliyoruz. Ay sonuna kadar 30 

milyar Euro, İspanya'nın bankacılık sektörünün acil 

ihtiyaçları için verilecek. Bankalar için tek tek özel şartlar 

olacak ve finans sektörünün denetimi güçlendirilecek' 

dedi. Borçların geri ödemeleri 15 yıla kadar yayılacak. 

Bakanlar aynı zamanda İspanya'nın bütçe açığını AB'nin 

yüzde 3 limitine indirmesi için sınır olarak verdikleri 2013 

tarihini bir yıl uzatma kararı aldı. Juncker, kararın 

İspanya'nın karşılaştığı zor ekonomik koşullar sebebiyle 

alındığını, ancak şimdi hükümetin maliyeyi AB şartları 

düzeyine getirmek için gereken tüm önlemleri yürürlüğe 

koyması gerektiğini söyledi. İspanya Başbakanı Mariano 

Rajoy, 2011 yılında yüzde 8.9 seviyesinde bulunan bütçe 

açığını bu yıl yüzde 5.3 seviyesine indirme sözü vermişti. 

Öte yandan AFP'nin bildirdiğine göre Fransa Maliye 

Bakanı Pierre Moscovic, Euro Bölgesi'nin yeni destek 

fonu ESM'nin geriye doğru işlemesi, bu sayede sıkıntılı 

İspanyol bankalara borç vermesinin önünün açılması 

önerisinde bulundu. 

Kaynak: Euractive 

BULGARİSTAN-TÜRKİYE IPA SINIR ÖTESİ 

İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ORTAK İZLEME 

KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI 

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

Ortak İzleme Komitesi Toplantısı 13 Temmuz 2012 

tarihinde Program Bölgesinde yer alan 

İğneada/Kırklareli’nde yapılmıştır. Türk ve Bulgar ve 

temsilcilerin Program hakkında bir dizi sorun hakkında bir 

önceki gün yaptıkları teknik görüşmeleri takiben 

gerçekleştirilen toplantı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Nikolay 

Nankov, Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı 

Sn. M. Süreyya Süner eş başkanlığında 

gerçekleştirilmiştir. Ortak İzleme Komitesi Toplantısında 

Programın Yönetim Makamı olan Bulgar Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı temsilcileri tarafından 

İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında sunulan projelerin  

 

idari uygunluk ile teknik ve kalite değerlendirmesinin 

sonuçlarına ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmıştır. 

Bütçe imkanları çerçevesinde seçim aşamasında belirli bir 

eşiğin üzerinde puan almış olan projelerin katılımcılara 

tanıtılmasını takiben bu projeler Komite üyelerince 

onaylanmıştır. Ayrıca Türk ve Bulgar temsilcilerce 

toplantının gündem maddeleri çerçevesinde Program 

Bölgesinin Bulgaristan ve Türkiye tarafında Programın 

uygulanmasına ilişkin gelinen durum hakkında sunumlar 

yapılmıştır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

2012 YILI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 

LDV ORTAKLIK PROJELERİ SONUÇLARI 

AÇIKLANDI 

Leonardo da Vinci-Ortaklık (Partnerships) projeleri 

kapsamında 2012 yılı Teklif Çağrısı döneminde sunulan 

proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci 

Ortaklık projeleri ile ilgili Başkanlığımıza sunulan proje 

tekliflerinden, uygunluk değerlendirmesi aşamasını geçen 

projeler kalite değerlendirmesine alınmış, AB 

Komisyonunun da dahil olduğu bir süreç sonucunda 

Ulusal Ajans ve diğer ülke Ulusal Ajanslarının bütçe 

imkanları çerçevesinde 95 proje kabul listesine (EK-1), 20 

proje teklifi ise yedek listesine (EK-2) alınmıştır. Yedek 

listesindeki projeler, yeni bütçe imkanları oluşması 

durumunda desteklenebilecektir. Proje tekliflerinin kabul 

edilmeme gerekçelerine ilişkin bilgiler, ilgili kurumların 

adreslerine gönderilecektir. Proje teklifleri desteklenecek 

olan proje sahibi kurumların temas kişileri ile, proje 

uygulama, sözleşme ve hibenin kullanımı konularında 

yapılacak olan "Proje Başlangıç Toplantısı"nın yer ve 

tarihi ilerleyen zaman içerisinde proje sahiplerine 

duyurulacaktır. Hayatboyu Öğrenme Programı ortaklık 

projeleriyle ilgili hazırlık faaliyetlerinin 1 Ağustos 2012 

tarihi itibariyle başlayabileceği, bu tarihten önce projeler 

kapsamında yapılan harcamaların kabul edilebilir 

olmayacağı ve yararlanıcıların yurtdışına çıkışlarının 

Ulusal Ajansla sözleşme imzalanmadan başlatılmaması 

gerektiği hususu özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
EK-1 2012 yılı Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri Kabul 
Listesi(Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.) 
 
EK-2 2012 yılı Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri Yedek 
Listesi(Sıralama puana göre yapılmıştır.) 

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/partnership/EK-1_KABUL_LISTE.PDF
http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/partnership/EK-1_KABUL_LISTE.PDF
http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/partnership/EK-2_YEDEK_LISTE.PDF
http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/partnership/EK-2_YEDEK_LISTE.PDF

