“ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ALANINDA UZMANLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ”
TEKLİF ÇAĞRISI
Amaç
Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile AB düzeyinde ve
karşılaştırmalı (AB Üye Ülkeleri ve Aday Ülkelerdeki mevcut endüstri ilişkilerinin yakınlık
ve farklılıklarını ortaya koyan) çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve
bilginin geliştirilmesidir.
Teklif çağrısı ile Üye Ülkelerde ve bir bütün olarak Avrupa’da endüstri ilişkileri yapı ve
süreçlerinin kalite ve etkinliğini geliştirmeye katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Öncelikli alanlar
Aşağıdaki konulara yönelik faaliyetler özellikle desteklenmektedir:
•

•

•
•

Küreselleşme, demografik evrim, iklim değişikliği ve teknolojik değişimler sebebiyle
ortaya çıkan büyük çaplı güçlükler ve fırsatlara cevap vermede endüstri ilişkilerinin rolü
ve katkısı (sosyal diyalog dahil)
Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik; sosyal içerme ve sosyal adalet; iş yaratma ve iş
kalitesi yönünden ekonomik ve sosyal çıktılara ulaşmada endüstri ilişkilerinin rolü
(sosyal diyalog dahil)
Avrupa Dönemi (European Semester) ile Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and
Monetary Union) bağlamında endüstri ilişkilerinin rolü (sosyal diyalog dahil)
Farklı düzeyler ve bölgelerde toplu sözleşmenin koordinasyonunun etkileri

Bu teklif çağrısı altında fonlanan faaliyetlerin engelli kişilerin erişimine uygunluğu garanti
edilmelidir.
Uygun Faaliyet Alanları
•

•
•

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da Endüstri İlişkileri adlı çalışma dizisinde ve/veya
2015 ve 2016 Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler adlı yayının Sosyal Diyalog
bölümünde incelenen analiz ve temel bulguları derinleştirici faaliyetler
Bilimsel çalışma, anket ve diğer veri toplama türleri ile izleme faaliyetleri vb. araştırma
faaliyetleri
AB Üye Ülkeleri ve aday ülkelerdeki endüstri ilişkileri sistemlerine ve Avrupa
düzeyindeki gelişmelere ilişkin bilgilerin derlenmesini ve karşılaştırmalı kullanımını
artıran faaliyetler

•

•
•

Akademik çevre, sosyal taraflar ve politika yapıcılar gibi ilgili aktörleri bir araya
getirmek de dahil olmak üzere, etkin endüstri ilişkileri uygulamalarına yönelik olarak
ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde farkındalık artırma girişimleri
İlgili taraflar ve/veya uzmanlar arasında kurulacak ilişkiler dahil olmak üzere, endüstri
ilişkileri alanında bilgilerin tanımlanması ve karşılıklı alışverişine yönelik faaliyetler
Basılı yayın, toplantı, seminer, konferans, eğitim tedbirleri ve araçları yoluyla söz konusu
alanda elde edilen bulguların yaygınlaştırmasına yönelik faaliyetler

Avrupa Sosyal Diyalog Komitesinin sektörel ve endüstriler-arası düzeydeki çalışmaları ile ilgili
danışma, toplantı, müzakere ve diğer faaliyetler gibi genel itibariyle sosyal girişimciliği ve
süreçlerini doğrudan desteklemeyi amaçlayan faaliyetler bu teklif çağrısı kapsamında
değildir. Söz konusu türdeki faaliyetler “Sosyal Diyaloga Destek” teklif çağrısı altında
fonlanmaktadır.
Program Takvimi

a)
b)
c)
d)
e)

Aşamalar
Çağrının yayınlanması
Başvurular için son tarih
Değerlendirme dönemi
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Hibe anlaşmasının imzalanması

Tarih/Tahmini Dönem
Nisan 2017
15 Haziran 2017
Eylül 2017’ye kadar
Ekim 2017
Kasım 2017

Projelerin Başlama Tarihi ve Süresi
Faaliyetler sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk ayın ilk günü başlayabilecektir. Projelerin 24
ay sürmesi öngörülmekte ve proje hazırlanırken ayların isimleriyle değil sıra verilerek
hazırlanması beklenmektedir.
Hibe Anlaşması imzalanmadan önce başvuru sahiplerinin proje için harcadıkları tutarlar AB
tarafından finanse edilmeyecektir. Dolayısıyla projelerinin zaman çizelgesi hazırlanırken bu husus
dikkate alınmalıdırlar.
Bütçe
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 4.150.000 Avro’dur. Talep edilen hibe
tutarının 150.000-500.000 Avro arasında olması beklenmektedir. Avrupa Komisyonu,
kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Eş-finansman oranı
Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %90’ını
aşamaz. Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri kalan %10’luk maliyeti finanse edebilme
yeterliliklerini öz kaynakları veya AB bütçesinden farklı diğer kaynaklar vasıtasıyla garanti
etmelidirler.
Uygunluk Kriterleri
a) Kuruluş Yeri ve Türleri
•
•

Esas başvuru sahibi, AB Üye Ülkelerinde kurulu ve kayıtlı olmalıdır.
Eş-başvuru sahipleri AB Üye Ülkelerinde veya aday ülkelerde kayıtlı olmalıdır.

b) Kuruluş Türleri
•

•

Esas başvuru sahipleri ve eş başvuru sahipleri şu kategorilerden birine girmelidir:
üniversiteler ve araştırma enstitüleri, sosyal taraflar, kamu otoriteleri, uluslararası
kuruluşlar vb. kar amacı gütmeyen kuruluşlar
Başvuru sahipleri (esas veya eş başvuru sahibi) uygun biçimde kurulmuş ve kayıtlı tüzel
kişiliğe sahip kurumlar olmalıdır. Bununla birlikte Finansal Tüzük’ün 131. Maddesi
doğrultusunda gerekli kıstasları yerine getiren ancak tüzel kişiliğe sahip olmayan sosyal
ortaklar da uygun kabul edilecektir.

c) Bağlı Kuruluşlar
• Faaliyetlerle sınırlı olmayan veya yalnızca başvurunun amacı için kurulmamış olan ve
uygunluk kriterlerini sağlayan, başvuru sahipleriyle hukuki veya sermaye bağlantısı
bulunan tüzel kişiler, projeye bağlı kuruluş olarak katılabilir ve uygun maliyet beyan
edebilirler. Bu amaçla, başvuru sahipleri bu bağlı kuruluşları başvuru formunda
tanımlayacaktır/belirtecektir.
d) Konsorsiyum
•

•

Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya bir uluslararası kuruluş
tarafından gerçekleştirilmeyen teklifler için, birden fazla üye veya aday ülkeden
başvuru sahibi (esas veya eş), bağlı ortaklık veya yardımcı kuruluş içeren bir
konsorsiyum oluşturma şartı aranmaktadır.
Kar amacı gütmeyen bir üniversite veya araştırma enstitüsü esas veya eş başvuru
sahibi olmak zorundadır.

Seçim Kriterleri
•
•
•

Başvuru sahipleri talep ettikleri hibeler vasıtasıyla gerçekleştirecekleri faaliyetleri
tamamlayabilecek finansal ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdırlar.
Başvuru sahipleri, teklif edilen yenilikçi eylemleri tamamlamak için ihtiyaç duyacakları
operasyonel kaynaklara, profesyonel beceri ve niteliklere sahip olmalıdırlar.
Başvuru sahipleri, proje uygulaması sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeterli
ve sağlam fon kaynaklarına erişebilmeli ve gerektiğinde bu kaynakları finansman için
kullanabilmelidir.

İhale Kriterleri
Başvurular aşağıdaki altı unsur dikkate alınarak değerlendirilecektir. Birinci, ikinci ve altıncı
maddelerde en az %50 puan alamayan başvurular değerlendirme dışında bırakılacaktır. Tüm
maddelerin puan ortalaması en az %60 olmalıdır.
1. Faaliyetlerin, teklif çağrısının amaç ve önceliklerine uygunluğu ve Avrupa sosyal diyaloğa
katkısı
2. Faaliyetlerin ulus aşırı boyutu
3. Geniş kapsamlı işbirliği ve sosyal ortakların faaliyetlere müdahil olma seviyesi
4. Faaliyetlerin uygun maliyetli ve bütçenin anlaşılabilir olması
5. Proje çıktılarının kamuya açıklanması ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi ve eylemin
etkisinin ve/veya çarpan etkisinin sağlanması
6. Araştırma metodolojisinin ve unsurlarının genel kalitesi
Nasıl Başvurulabilir
Başvuru sahipleri, başvurularını aşağıdaki adreste yer alan SWIM kullanıcı kılavuzu
doğrultusunda elektronik ortamlarda gerçekleştireceklerdir.
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf
Ayrıca başvuruya ilişkin ekler de elektronik olarak doldurulabilecektir.
Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvuru sahipleri formlarını son başvuru tarihinden (15
Haziran 2017) önce hem elektronik ortamda hem de orijinal nüshasını posta yoluyla/elden
göndermelidir.
Teklifin basılı kopyasının usulüne uygun olarak imzalanması ve aşağıdaki adrese 2 nüsha
gönderilmesi gerekmektedir. (bir "orijinal" ve bir "kopya" imzalı)
Lütfen teklifinizi kayıtlı posta, ekspres kurye servisi veya sadece elden teslim ile gönderiniz.
Gönderi teslim tarihi konusunda kuşku duymanız halinde gönderi belgesi veya ekspres kurye
makbuzunu Avrupa Komisyonu tarafından isteneceği şekilde muhafaza ediniz.

Başvuru nereye gönderilecek?
Başvuru sahiplerinin formu doldurduktan sonra hem elektronik hem de matbu olarak ibraz etmeleri
gerekmektedir:
•
•

Elektronik İbraz: Başvuruyu onaylamak için “gönder” tuşuna basın. Başvurunun bu adımı
geri alınamaz ve son başvuru tarihinden önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Matbu İbraz: Ekleriyle birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş başvuru ve
bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan bütün belgeler aşağıdaki adrese son başvuru tarihinden
önce gönderilmelidir:

a) Posta yoluyla teslim adresi:
European Commission
Call for proposals VP/2017/004
DG EMPL/A.2, J-54 – 01/004
B-1049 Brussels
Belgium
b) Elden teslim adresi:
European Commission
Central Mail Service
Call for proposals VP/2017/004 – DG EMPL/A.2
Avenue du Bourget 1
B-1140 Evere
Belgium
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Başvurular bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komitesinin
çalışmaları, başvuruların reddedilme, uygunluk, seçilme ve ihale kriterleri açısından
incelemelerinden oluşur. Hem elektronik hem de posta yoluyla son başvuru tarihinden önce
iletilmeyen başvurular kendiliğinden reddedilir.
Son başvuru tarihinden önce gönderilen projeler için, projelerin değerlendirme sürecinde Avrupa
Komisyonu, açıklama ya da ek bilgi sağlamak amacıyla başvuru sahibiyle yazılı olarak
(genellikle e-posta aracılığıyla) irtibata geçebilir. İrtibat bilgilerinde herhangi bir değişiklik
olması durumunda, VP referans uygulamasıyla lütfen bir e-posta göndererek yeni irtibat
bilgilerini empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu adresine bildirin.
Açıklama talebine verilen cevaplarda yapılacak hatalar başvuruyu geçersiz kılacaktır. Kontrol
listesinde talep edilen bir belgenin olmaması, yanlış olması ya da yoruma veya tartışmaya
açık olması durumunda başvuru bu sebeplerden herhangi birine dayanılarak reddedilebilecektir.
Bütün başvuru sahipleri başvurularının değerlendirilmesine ilişkin olarak, geri bildirimlerin yanı
sıra yazılı olarak da bilgilendirileceklerdir.

Başvuru Sahipleriyle ve Avrupa Komisyonu’yla İletişim
Sözleşme yöneticisi ile potansiyel başvuru sahipleri arasında sadece belli şartlarda ve aşağıda
belirtilen durumlarda iletişim mümkün olacaktır:
Tekliflerin sunulması için öngörülen son tarihten önce ve başvuru sahibinin talebi doğrultusunda,
Avrupa Komisyonu çağrının amacının doğru anlaşılması için ek bilgi sağlayabilecektir. Ek
bilgiye ilişkin bütün talepler yazılı olarak aşağıdaki adrese yapılacaktır:
empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu
Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Komisyon herhangi bir başvuru sahibinin,
eş başvuru sahibinin veya bir eylemin uygunluğuna ilişkin ya da çağrının çıktıları üzerinde resmi
sonuçlar yayımlanmadan önce ön görüş beyan etmeyecektir. Avrupa Komisyonu’na iletilen tüm
sorular teker teker değil hep birlikte cevaplanacak ve aşağıdaki sayfada ilan edilecektir:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=507
Çağrı dahilinde iletilecek olan sorular, tekliflerin son başvuru tarihinden 10 gün öncesine
kadar gönderilebilir. Bu sorulara ilişkin yanıtlar en geç başvuru tarihinin dolmasına 5 gün kala
iletilecektir.
Şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde hiçbir soruya telefon vasıtasıyla cevap
verilmeyecektir.
Finansal Koşullar
Finansal ve idari açıdan daha detaylı bilgi almak için aşağıda web adresi verilen EK-1’i
inceleyiniz:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17502&langId=en
Gerekli Belgelerin Kontrol Listesi
Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin olarak başvuru sahiplerine tavsiyeler:
•
•
•

Kontrol listesinde belgelerin sırasını takip edin;
Belgeleri çift yüzlü (önlü arkalı) yazdırın;
Yalnızca çift
delikli klasörleri
kullanın
zımbalayabilirsiniz).

(ciltlemeyiniz ve

Bu doküman, resmi teklif çağrısı esas alınarak bilgilendirme amaçlı
hazırlanmış olup hiçbir resmi geçerliliği ve sorumluluğu yoktur.
Resmi Başvuru ve teklif çağrısı için
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=507

yapıştırmayınız;

