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CIP PROGRAMI ALTINDA "YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN KAMU 
ALIMLARININ DESTEKLENMESİ ÇAĞRISI" 
 YAYINLANMIŞTIR 
 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) altında bulunan 

Girşimcilik ve Yenilik (Inovasyon) Programı (EIP) kapsamında 

"ENT/CIP/11/C/N02C011" kod numarası ile "Yenilikçi Çözümlerin Kamu 

Alımlarının Desteklenmesi Çağrısı" yayınlanmış bulunmaktadır. Toplam 

bütçesi 15 milyon Avro olan çağrı 27 Eylül 2011 tarihinde kapanacaktır. 

İlgili proje çağrısı, bünyesinde iki eylem planını barındırmaktadır. 

"Eylem 1: Yenilikçi Kamu Alımlarının Geliştirilmesi" kapsamında, 

yenilikçi çözümlerin alımı için alıcı grupların oluşturulması, proje zaman 

çizelgesi içinde uygulanması muhtemel yenilikçi çözümlere AB 

tarafından eş finansmanın sağlanması ve "Eylem 2: Yenilikçilik için 

Araç Olarak Kamu Alımları" kapsamında, kamu alımlarının inovasyon 

politikası için bir araç olarak kullanıldığı ve yenilikçi çözümler için teknik 

bilgiyi daha kullanılabilir hale getirildiği Avrupa Platformu oluşturulması 

hedeflenmektedir. Ayrıntılı Bilgi için:  

http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&lng=tr  

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 

AVRUPA KOMİSYONU 2014-2020 YILLARI İÇİN MALİ 
ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEDİ  

Avrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları için AB‟nin mali önceliklerine 

ilişkin önerisini, 30 Haziran 2011 tarihinde açıkladı. Hazırlanan öneride, 

aday ve potansiyel aday ülkelere mevcut desteklerin devamını teminen 

genişleme politikası için 12.5 milyar avro ayrıldı. Konuya ilişkin 

açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu‟nun Genişlemeden sorumlu 

üyesi Füle, önerinin, katılım öncesi hazırlıklar ve reform sürecinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ortaklarına olan güçlü 

desteklerinin devam etmesini sağlayacağını belirtti.  Mevcut Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA)‟ndan edinilen tecrübeler  ışığında, 

bütünleşik bir katılım öncesi mali yardım aracı ile, AB‟nin genişleme 

süreci kapsamındaki ülkelere, mali yardımlara devam edeceği belirtildi. 

Her ülkenin reform ihtiyaçlarına göre, sonuç odaklı bir biçimde 

kuralların basitleştirilmesi öngörüldü. Hazırlanan öneri kapsamında, 

aday ülkelerin katılıma ilişkin kriterleri karşılamak adına gösterdikleri 

çabanın ödüllendirileceği ve söz konusu ülkelerin Avrupa 2020 

hedeflerini ulusal öncelikleri arasına almalarıkonusunda 

cesaretlendireceği vurgulandı.  Avrupa Komisyonu, yeni Katılım Öncesi 

Araca ilişkin detaylı düzenlemeyi, yıl sonuna doğru sunacak. 

Kaynak: ABGS 

 
AB ARAŞTIRMA VE YENİLİK FON PROGRAMLARININ İSMİ 
DEĞİŞİYOR: HORİZON 2020 (UFUK 2020)  
 
 
1 Ocak 2014'te yürürlüğe girecek olan yeni nesil AB araştırma ve yenilik 

fonlama programlarının ismi "Horizon 2020" olarak belirlenmiştir. 

Türkçe "Ufuk 2020" olarak çevrilebilecek isim, internet üzerinden 

yapılan bir oylama sonunda finale kalan üç isim arasından seçilmiştir: 

Discover (Keşfet), Imagine (Hayal Et), Horizon (Ufuk). Avrupa 

Komisyonu Araştırma, Yenilik ve Bilim Komiseri Máire Geoghegan-

Quinn'in 21 Haziran 2011 tarihinde yaptığı konuşmayla ilgili gelişme 

kamuoyu ile paylaşılmıştır (duyuru metni). Horizon 2020'nin araştırma 

ve yenilik için sağlanan finansman kaynaklarının hepsini kapsayacağı 

ifade edilmektedir (Çerçeve Programı, CIP ve EIT). İlgili duyuruda 

ayrıca "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programları 

(yaygın olan ismiyle „Çerçeve Programı')", "Rekabet Edebilirlik ve 

Yenilik Programı - CIP" ve "Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü - EIT" 

kapsamındaki farklı fonlama olanaklarının yeni dönemde tutarlı ve 

esnek bir biçimde bir araya getirileceği de ifade edilmektedir.  

 
 
Kaynak: ABGS 

 
 
KOMİSYON 2014 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİNİ ARIYOR  

Avrupa‟nın en prestijli unvanlarından biri olan 2014 Avrupa Yeşil 

Başkent‟inin belirlenmesi için çalışmalara başlandı. Bu unvan, çevre 

dostu şehir hayatını benimseyen ve bu konuda diğer Avrupa  

şehirlerine örnek olabilecek nitelikteki şehirlere veriliyor. Bu ödülle yerel 

yönetimlerin, sürdürülebilir çevre yaşamı için teşvik edilmesi 

amaçlanıyor. Ödül, AB üyesi ülkelere, aday ülkelere. ve Avrupa 

Ekonomik Alanı ülkelerine (İzlanda, Norveç, Liechtenstein) açıktır. 

Stockholm, Nantes, Hamburg ve Vitoria-Gasteiz 2010-2013 

yıllarıarasında “Avrupa Yeşil Başkenti” unvanı ile ödüllendirilen 

şehirlerdir. 2014 yılı için başvurular ise internet üzerinden 

(www.europeangreencapital.eu) 14 Ekim 2011‟e kadar yapılabilir. 

Başvurabilmek için  şehrin nüfusunun en az 200.000 olması gereklidir.  

Başvurular, çevreyle ilişkili alanlarda konunun uzmanı olan kişilerden 

oluşan uluslararası bir jüri tarafından çöp yönetimi ulaştırma, yeşil 

kentsel alanlar gibi 12 farklı kritere göre değerlendiriliyor.  Kazanan  

şehrin, önümüzdeki yılın temmuz ayında açıklanması bekleniyor. 

Kaynak: AB Basın Odası 

http://www.uib.org.tr/
http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&lng=tr

