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BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

POLİTİKALARI DESTEK PROGRAMI (ICT-PSP) 

2013 TEKLİF ÇAĞRISI 

Avrupa Komisyonu tarafından Bilgi İletişim Teknolojileri 

Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2013 İş Programı 

Teklif Çağrısı duyuruldu. Ülkemizdeki koordinasyonu 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ICT Programı, 

katılımcı ülkelerde kamu sektörünün, başta KOBİ’ler 

olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırarak 

yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir. 2007-2013 bütçesi yaklaşık 730 Milyon 

Avro olan Programın. 2013 iş programı kapsamında 

aşağıdaki temalar desteklenecektir: 

 

 Kamu Hizmetleri Bulutu ve Akıllı Şehirler 

 Dijital İçerik, Açık Veri ve Yaratıcılık 

 Sağlıklı Yaşlanma, İçerme ve Sağlık için Bilgi 

İletişim Teknolojileri 

 Güvenilir e-Hizmetler 

 Inovasyon ve Diğer Eylemler için Açık Amaç 

 

Teklif Çağrısının 14 Mayıs 2013 tarihine kadar açık 

kalması planlanmaktadır. Avrupa Birliği, ICT PSP 2013 

Yılı Çağrısı kapsamında, 15 Ocak 2013 tarihinde 

Brüksel’de bir bilgilendirme günü düzenlemeyi 

planlamaktadır. Bu bilgilendirme gününe katılmak için 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/psp0113/menu.cfm 
adresinden kayıt olmak gerekmektedir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 
 

AB, AVRUPA YATIRIM BANKASI'NA 10 MİLYAR 

EURO EK KAYNAK AYIRDI 

27 AB ülkesi, Haziran ayında verdikleri 'Avrupa Büyüme 

Paktı' için verdikleri sözü tuttu ve Avrupa Yatırım 

Bankası'na (EIB) 10 milyar Euro sermaye artışına oy 

birliğiyle onay verdi. Sermaye artışı, EIB'in 3 yıllık 

dönemde Avrupa Birliği'ndeki projelere 60 milyar Euro ek 

kaynak sağlamasını mümkün kılacak. EIB Başkanı Werner 

Hoyer, 'Avrupa Yatırım Bankası yöneticilerinin oy 

birliğiyle aldığı, bankanın sermayesini 60 milyar Euro ek 

kredi verme kapasitesine yükseltme kararı, Avrupa'da 

istihdam yaratacak ve ekonomik büyümeye katkı 

sağlayacak yatırımları teşvik etmeye yönelik isteklerini 

göstermektedir. Ulusal otoritelerle, ek borç verme 

kapasitesinin tüm ülkelerde etkin kullanımını sağlamak 

için kamu yatırımcılarıyla ve özel sektörle birlikte 

çalışmaya ve projelere önemli özel yatırımların önünü  

 

açmaya devam edecektir' dedi. Her ülkenin ödeyeceği ek 

sermaye, bankanın şu andaki sermaye yapısını yansıtacak. 

Ek sermaye öncelikle inovasyon ve eğitimi desteklemek, 

KOBİ'ler, temiz enerji ve modern altyapılarda 

kullanılacak. AB liderleri, Haziran 2012'deki zirvelerinde 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın baskısıyla bir 

'Avrupa Büyüme Sözleşmesi'ne onay vermişti. 

Sözleşmeyle Avrupa ekonomisini canlandırmak için 120 

milyar Euro kaynak oluşturulması hedefleniyordu. 

Sözleşmede, kullanılmayan 55 milyar Euro'luk yapısal 

fonların da yeniden tahsis edilmesi yer alıyordu.  

Kaynak: Euractiv 

 

 

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ORTAK ARAMA VE 

EŞLEŞTİRME ARACI 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, AB üyelik sürecinde 

Türk ve AB vatandaşları arasında sivil toplum kuruluşları 

aracılığıyla işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla 

“AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 

Geliştirilmesi Projesi” yürütülmektedir. AB ve Türkiye 

toplumları arasında deneyim paylaşımı ve ilişkilerin 

güçlendirilmesine yönelik olarak "Sivil Toplum Diyaloğu-

I" ve "Sivil Toplum Diyaloğu-II" projeleri farklı tematik 

alanlarda 2008-2009 ve 2010-2012 yıllarında uygulamaya 

konulmuştur. Bu programların devamı niteliğindeki "AB 

ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 

Güçlendirilmesi-III” hibe programı ise 2013 yılı itibarıyla 

hayata geçirilecektir. “Sivil Toplum Diyaloğu III” hibe 

programı kapsamında Siyasi Kriterler ve Medya 

alanlarında geliştirilecek projelere toplam 9 milyon Avro 

hibe desteği verilecektir. 2013 yılı başında Teklif Çağrısı 

duyurulması planlanan Sivil Toplum Diyaloğu hibe 

programına, AB ve Türkiye’deki kuruluşlar arasında 

ortaklık kurularak başvurulması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, AB üyesi ülkelerdeki başvuru sahiplerinin 

Türkiye’deki kuruluşlarla, Türkiye’deki başvuru 

sahiplerinin ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki 

kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları büyük önem arz 

etmektedir. Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından bir “Ortak Arama ve 

Eşleştirme Aracı” geliştirmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve 

medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak 

bulmaları veya sisteme girilen proje teklifi fikirlerini 

değerlendirerek projelere dâhil olmaları hedeflenmektedir. 

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve “Ortak Arama ve 

Eşleştirme Aracı”na http://cms.csdproject.net ve 

www.csdproject.net  internet sitelerinden ulaşabilmektedir. 

Kaynak: Euractiv 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/psp0113/menu.cfm
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