“ÇALIŞANLARIN HAREKETLİLİĞİ”
TEKLİF ÇAĞRISI
Amaçlar
Teklif çağrısının amacı; başta Avrupa düzeyinde işletmeleri temsil eden KOBİ’ler ve
dernekler olmak üzere, firmalarda çalışan kişilerin hareketliliğine ilişkin bir plana ihtiyaç
duyulup duyulmadığının tespitidir. Söz konusu bir planın oluşturulması ve uygulanması
sürecinin bir parçası olarak ihtiyaçlara ve fizibiliteye yönelik analiz çalışmaları bu teklif
çağrısı kapsamında desteklenecektir.
Teklif çağrısının ana hedefleri şunlardır:
1- Ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde benzer veya tamamlayıcı planlardan elde edilecek
bilgiler temelinde, AB düzeyinde ilgili alandaki faaliyet ihtiyacını ve mevcut durumu
değerlendirmek; şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin karşılaştığı engelleri belirlemek;
KOBİ’ler arasında anket çalışması yapmak, işverenler arasında çalıştay gerçekleştirmek,
Avrupa çapında faaliyet gösteren işletme temsilcisi örgütler arasında istişarelerde bulunmak
ve piyasa araştırması yapmak.
2- İşverenlere yönelik yapılan araştırma ve çalıştayların sonuçları da göz önünde
bulundurularak KOBİ çalışanlarının ülke dışında geçici görevlendirmelerini destekleyici bir
pilot uygulamanın tasarlanması, test edilmesi ve değerlendirilmesi;
3) Analizlerin ve pilot uygulamanın sonuçları dikkate alınarak AB’nin gelecekte bu alanda
yapacağı muhtemel bir girişimin muhtemel faydalarının ve doğabilecek engellerin
araştırılması.
Bu teklif çağrısı altında desteklenecek projelerin iki yönlü olması beklenmektedir:
a) İhtiyaç ve engelleri belirlemek amacıyla analitik,
b) Proje yoluyla yaklaşık 100-300 adet geçici görevlendirme gerçekleştirebilmek
amacıyla eylem odaklı.

Muhtemel Faaliyet Alanları:
•

Analitik faaliyetler (ihtiyaçlar ve engellere tespitine ilişkin çalışmalar):
a) İstişareler, anketler, piyasa araştırmaları,
b) İşletme temsilcileri ile düzenlenecek çalıştaylar,
c) AB’deki mevcut girişim ve planlara yönelik tarama çalışmaları,
d) Analiz çalışmaları.

•

Eylem odaklı faaliyetler (kısa zamanlı ülke dışı görevlendirmeler ve/veya işçilerin
karşılıklı değişimine yönelik pilot uygulamalar):
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Bu faaliyet üç aşamadan oluşmalıdır:
a) Hazırlık: Geçici görevlendirmenin yapılabilmesini sağlamak amacıyla işletmeler
arasında iletişim ağları kurulması,
b) Uygulama: Geçici görevlendirmenin fizibilitesinin ve yönteminin ölçülmesi,
c) Değerlendirme: Pilot uygulamaya dair elde edilen sonuçların ve çıkarılan derslerin
nihai raporda sunulması.
Bütçe
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 2.000.000 Avro’dur. Avrupa Komisyonu,
kullanılabilir fonların tamamını ödememe hakkını saklı tutar.
Bu teklif çağrısı altında Komisyon yalnızca bir proje destekleyecektir.
Başvurular için son tarih
Başvuruların sunulması için son tarih 26 Haziran 2015’tir.
Proje faaliyetlerinin, projenin kabul edilmesinin ardından imzalanacak hibe anlaşmasının
ardından başlatılması gerekmektedir. Projelerin başlaması için indikatif tarih Eylül 2015’dir.
Başvuruların değerlendirilmesi yaklaşık 3 ay sürecek olup aşağıdaki tabloda öngörülen bir
seyir izleyecektir.
a)
b)
c)
d)
e)

Teklife dair aşamalar
Çağrının yayınlanması
Başvurular için son tarih
Değerlendirme dönemi
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Faaliyetlerin/çalışma programının başlangıcı

Tarih
Nisan 2015
26 Haziran 2015
Temmuz-Ağustos 2015
Eylül 2015 ilk yarısı
Eylül 2015

Eş-finansman ve uygulama süresi
Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetler eş finansman yöntemiyle karşılanacak olup hibe
tutarı, toplam uygun proje maliyetinin %95’inden fazlasını oluşturamaz. Aynî katkılar (gerçek
veya tüzel kişiler tarafından yapılan ücretsiz hayır işleri gibi yazılı hesaplarla takip
edilemeyen katkılar) dikkate alınmayacaktır.
Hibe Anlaşması imzalanmadan önce başvuru sahiplerinin proje için harcadıkları
tutarlar AB tarafından finanse edilmeyecektir.
Proje faaliyetlerinin süresi 18 aydan fazla olamaz. 18 ayı aşan sürelere sahip başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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Başvuru Dil
Başvuru dili İngilizcedir.
Uygunluk kriterleri
Başvuru sahibinin uygunluğu (esas başvuru sahipleri ve eş başvuru sahipleri):
Başvuru sahipleri tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.
Başvuru sahipleri EaSI-PROGRESS programına katılan ülkelerden birinde kurulmuş
olmalıdır:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri
- EFTA/EEA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği / Avrupa Ekonomik Alanı) ülkeleri
(İzlanda, Norveç)
- Aday ve potansiyel aday ülkeler
• Esas başvuru sahibi, işveren menfaatlerini temsil eden ve AB düzeyinde kurulu
işveren örgütü veya dernek olmalıdır.

•
•

Tekliflerin Uygunluğu:
•
•
•
•
•

Teklif çağrısının ana hedefine ve muhtemel faaliyet alanlarında belirtilen tiplere uygun
olmalıdır.
Faaliyetler, bütünüyle EaSI programına katılan ülkelerde uygulanmalıdır.
Faaliyetler, EaSI programına katılan en az beş ülkede uygulanabilir düzeyde olmalıdır.
Teklife konu faaliyet başka bir AB fonundan yararlanmıyor olmalıdır.
Teklif çağrısına ait internet sayfasında bulunan mali rehberde (Financial Guidelines)
belirtilen alt sözleşme kurallarına uygun olmalıdır.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=
yes

Başvuruların Uygunluğu:
•
•

Başvuru son tarihi ile faaliyetlerin başlangıcı için belirtilen son tarihe riayet edilmesi
gerekmektedir.
Teklif çağrısı Ek-1’de belirtilen tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Söz
konusu belge yasal başvuru temsilcisinin imzasını taşımalıdır.

Çevrimiçi zorunlu hibe başvuru formuna ile rehberin tamamına (ekler dahil) aşağıdaki
internet adresinden ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
Çevrimiçi başvuru sistemi, başvuru formunun doldurulması, form üzerinde değişiklik
yapılması, onaylanması, basılması ve sunulması aşamalarını içermektedir. Başvurunun
elektronik olarak sunulmasının ardından formunu çıktısının alınarak yasal başvuru temsilcisi
tarafından imzalanması ve aşağıda belirtilen şekilde Komisyona iletilmesi gerekmektedir.
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Elektronik başvurunun tamamlanması sonrasında başvuru üzerinde değişiklik yapılması
mümkün değildir.
Başvurular hem elektronik hem de matbu olarak yapılacaktır. Matbu belgenin ıslak imzalı
olması gerekmektedir. İmzalı belgelerin kopya sürümleri kabul edilmeyecektir. Elektronik
ve/veya matbu başvurunun gerekli tüm belgeleri içermemesi halinde başvuru değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru formunun, gerekli tüm belgelerin 1 adet matbu kopyası ile birlikte (bir ıslak imzalı
bir kopya şeklinde) son teslim tarihine kadar aşağıdaki adreslerden birine gönderilmesi
gerekmektedir:
Posta yoluyla teslim adresi:
European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit C.3- Mobility and Employment Services
Office J-27 05/050
Call for proposals VP/2015/009 – "Mobility for Professionals"
B-1049 Brussels (Belgium)

Elden teslim adresi:
European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit C.3- Mobility and Employment Services
Office: J-27 05/050
Call for proposals VP/2015/009 - "Mobility for Professionals"
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
1140 Evere (Belgium)

Sorularınızı yalnızca e-posta yolu ile EMPL-VP-2015-009@ec.europa.eu adresine iletiniz.
Telefonla görüşme yapılmayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılım Anlaşması Bakanlar
Kurulu’nda onaylanıp Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihte Ülkemizde yürürlüğe girecektir.
Anlaşmanın yürürlüğe girdiğine dair duyuru www.csgb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Söz
konusu Anlaşma, başvuruların değerlendirilme sürecinde yürürlüğe girdiği takdirde yapılan
başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru sahiplerinin bu hususu göz önünde
bulundurmaları önemle rica olunur.
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