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“İŞÇİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ: İDARİ İŞBİRLİĞINİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE BİLGİYE ERİŞİM” 

TEKLİF ÇAĞRISI 

 

Teklif Çağrısının Amacı 

Bu çağrı, Komisyonun ve Üye Devletlerin, işçilerin görevlendirilmesi ve insana yakışır iş gündemi 
alanlarında, mevcut ve yeni zorlukları anlamasına ve inisiyatifler (girişimler) geliştirilmesine destek 
vermeyi amaçlamaktadır. 
 

Teklif Çağrısının Genel Hedefleri 

1. İşçilerin Görevlendirilmesi Yönetmeliği ve Uygulama Direktifinin izlenmesi ve 
uygulanmasına dâhil olan ulusal yetkili organlar ile sosyal taraflar arasındaki ulus ötesi idari 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi. 

2. Paydaşlar arasındaki karşılıklı güvenin artırılması; farklı düzeylerdeki sosyal taraflar arasında 
ortak eylemlerin teşvik edilmesi, ilgili yetkililerin değiş tokuşu ve eğitim. 

3. Niteliksel ve niceliksel yapıdaki kanıt temelini güçlendirilmesi ile işçilerin 
görevlendirilmesinin çeşitli boyutlarına ilişkin orijinal bilgi ve verilerin değerlendirilmesi. 

 

Bu teklif çağrısı ile hedefleri gerçekleştirmek için,  uygun şartlara sahip en az 7 ülkeyi kapsayan 
ulus ötesi işbirliği girişimlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. 
 

Teklif Çağrısının Özel Hedefleri 

a. İç Piyasa Bilgi Sistemi (Internal Market Information System) (IMI) kullanımının teşvik 
edilmesi ve bu bağlamda deneyimler ve en iyi uygulamalarının paylaşılması da dâhil olmak 
üzere, kamu otoriteleri ve paydaşlar arasındaki uluslararası işbirliğini teşvik etmek. 

b. İşçilerin Görevlendirilmesi Yönetmeliğinin hükümlerini izlemek ve uygulamak amacıyla tabi 
olunacak istihdam şartları ve koşullarına ilişkin bilgiler ile Üye Ülkelerdeki mevcut 
uygulamaların erişilebilirliğini, şeffaflığını ve kalitesini arttırmak; 

c. Çeşitli bilim dallarındaki üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüleri ve paydaşlar 
arasındaki işbirliği de dâhil olmak üzere, görevlendirme sürecine özgü orijinal verilerin, 
analizin ve bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi yoluyla kanıt temelini yükseltmek. 

 

Faaliyet Türleri 

a. İşbirliği: Yetkili kamu otoriteleri görevlileri ve / veya ilgili sosyal taraflar ve paydaşlar 
arasında mevcut izleme, değerlendirme ve / veya eğitim programlarının geliştirilmesi (örneğin 
ortak ziyaretler, ortak denetimler, kısa eğitim faaliyetleri); Taşeron zincirleri de dâhil olmak 
üzere görevlendirilen işçilerle ve / veya İç Pazar Bilgi Sisteminin (IMI) kullanımı da dâhil 
olmak üzere idari işbirliği ve karşılıklı yardımı da içeren geçerli kuralların uygulanması. 
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b. Enformasyon: Yurtdışında çalışan işçilere uygulanan çalışma koşulları açısından işçileri 
ve/veya işleri hedefleyen belirli bilgileri, farklı üye devletlerdeki işletmeler tarafından 
uyulması gereken prosedürleri ve koşulları, ve sınır ötesi hizmetlerin sunulması kapsamında 
işçilerin yurt dışında çalışabilmesi için gerekli olan kaliteli kullanıcı dostu ve özel bilgilerin 
toplanması ve yaygınlaştırılması için çevrimiçi platformların geliştirilmesi veya yükseltilmesi. 

c. Bilgi: Ulus ötesi hizmet sunumu bağlamında işçilerin görevlendirilmesi üzerine farklı 
boyutlarda ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve sonuçların hem bilimsel alanda hem 
de uzmanlaşmış ve genel basında hedeflenen yayın stratejileri yoluyla dağıtılması. 

 
Başvuru sahipleri, yukarıda sözü edilen faaliyet türlerinden en az ikisini tekliflerine dâhil 
etmelidir. 

 
Beklenen Çıktılar 

AB'nin katma değeri ve sürdürebilirliğinin sağlanması için projenin finansman sona erdikten sonra 
yeterli iletişim ve sonuçların yaygınlaştırılması şarttır.  Bilgilendirme ve bilinçlendirme, diğer ilgili 
tarafların projeden yararlanmaları, onları genişletebilmesi veya yeni ortaklıklar geliştirebilmesi adına 
yeni fırsatlar yaratmak için kilit faaliyetlerdir. Teklifler, bu nedenle, projelerin sonuçlarının iletilmesi 
ve yaygınlaştırılması için ayrıntılı bir plan içermelidir. Özellikle, böyle bir plan yaygınlaştırma 
faaliyetleri ve hedef kitleler hakkında bilgi içermelidir. 

Nihai rapor aşamasında, kazanan adaylardan, sonuçların, en iyi uygulamaların ve bulguların nasıl ve 
kimin tarafından paylaşıldığı ve ilgilenen tarafların projeye nasıl katıldığı hakkında ayrıntılı bilgi 
vermeleri istenecektir. 

 
Program Takvimi 

 Aşamalar Tarih ya da Dönem 

a) Çağrının yayımlanması Mart 2017 

b) Teklif göndermek için son teslim tarihi 9 Haziran 2017 

c) Değerlendirme süreci Haziran-Ağustos 2017 

d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Eylül 2017 

e) Hibe anlaşmalarının imzalanması Ekim 2017 

f) Faaliyetlerin başlama tarihi Ocak 2018’den itibaren 
 

Projelerin Başlangıç Tarihi ve Süresi 

Projenin gerçek başlangıç tarihi, iki tarafın sonuncusunun hibe sözleşmesini imzaladığı tarihten 
sonraki ilk günü, iki tarafın sonuncusunun imzaladığı tarihten sonraki ayın ilk günü veya taraflar 
arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih olacaktır. 

Başvuru sahipleri, eğer projeleri seçilirse, hibe sözleşmesini, başvuru formunda gösterge niteliğinde 
belirledikleri faaliyetin başlangıcından sonra alabilirler. Bu nedenle, ayın adını göstermek yerine 
çalışma programındaki ay sayısını vermeniz önerilir. 
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Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar başvurana risk teşkil eder. Son başvuru 
tarihinden önce hiçbir harcama yapılamaz. 

Projenin süresi gösterge niteliğinde on iki (12) ay ile yirmi dört (24) ay arasında olmalıdır. Projeler 1 
Ocak 2018'den önce başlayamaz. 
 

Kullanılabilir Bütçe 

Bu çağrı altındaki projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin tutarı 2,700,000.00 
Avro’dur. 

Mevcut çağrı, başvuru sahiplerinin kapsamlı bir coğrafi kapsama alanını ve büyükçe konsorsiyumların 
kurulmasını sağlamalarını ve geniş bir yelpazede faaliyetlerle uğraşmalarını gerektirir. Bu sebeple ve 
Komisyon 6-8 hibe vermeyi beklemektedir. 

Komisyon, mevcut tüm fonları dağıtmamak veya ek fonlar sağlanırsa bütçeyi artırma hakkını saklı 
tutar. 
 

Eş-finansman Oranı 

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi projenin toplam uygun maliyetinin % 80.00'ünü aşamaz. 
Başvuru sahipleri kalan tutara ilişkin eş-finansmanı, kendi kaynakları veya AB bütçesi dışındaki diğer 
kaynaklardan karşılamalıdır. 
 

Kabul Şartları 

Başvurular, 9 Haziran 2017 tarihinden önce gönderilmelidir. 

Başvurular (bütçeyi ve iş planını içeren başvuru formu), https://webgate.ec.europa.eu/swim  adresinde 
bulunan elektronik gönderme sistemini kullanarak ve başvuru formunun ve diğer yukarıda belirtilen 
belgelerin imzalı, basılı bir versiyonunu postayla veya kurye servisiyle göndererek gönderilmelidir. 

Yukarıdaki gereklere uymamak başvurunun reddedilmesine yol açacaktır. 

Başvuru sahiplerinin, tekliflerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini 
hızlandırmak için proje tekliflerini İngilizce olarak sunmaları teşvik edilir. Bununla birlikte, AB'nin 
tüm resmi dillerinde tekliflerin kabul edileceğini belirtmek gerekir. Bu durumda, başvurulara İngilizce 
özet eklenmelidir. 
 

Uygunluk Kriterleri 

a. Kuruluş yeri 

Aşağıdaki ülkelerde düzgün bir şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler hak başvuru sahibi ve 
ortak başvuru sahipleri olarak uygundur; 

• AB Üye Ülkeler 
• İzlanda ve Norveç 
• Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye 

https://webgate.ec.europa.eu/swim
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b. Kurum/Kuruluş Türleri 

Esas başvuru sahipleri, eş başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar, uygun olmak için aşağıdaki 
kategorilerden birine girmelidir: 

• Kamu otoriteleri; 
• Uluslararası kuruluşlar; 
• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel ya da kamu); 
• Araştırma merkezleri / enstitüler; 
• Yükseköğretim kurumları; 
• Sivil toplum örgütleri, 
• Avrupa'da, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak organizasyonları, 

 
c. Konsorsiyum 

Uygun olabilmek için, eylemlerin en az dört farklı AB Üyesi Devlette veya diğer uygun EaSI-
Progress'a katılan ülkelerde kurulmuş olan esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin katılımını 
sağlamaları gerekir. Örneğin; Başvuru sahibi ve en az 3 ortak başvuru sahibi. 

Asıl başvuru sahibi uygun görülmüyorsa, başvuru reddedilecektir.  

Eğer bir ortak başvuru sahibi uygun bulunmuyorsa, bu organizasyon konsorsiyumdan kaldırılacak ve 
değiştirilmiş konsorsiyumun uygunluğu yeniden değerlendirilecektir. Buna ek olarak, uygun olmayan 
bir ortak başvuru sahibine tahsis edilen masraflar bütçeden kaldırılacaktır. Değiştirilmiş konsorsiyum 
hâlâ uygunsa, başvuru bu esasla değerlendirilecektir. Eğer başvuru finansman için kabul edilirse, iş 
planının uygun şekilde adapte edilmesi gerekecektir. 

d. 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. 
 

Uygun Faaliyetler 

a. Coğrafi Kapsama Alanı 

Uygun olması için, faaliyetlerin en az 7 EaSI katılımcı ülkeyi kapsayacaklarını göstermesi gerekir. 

b. Ana Etkinlikler 

Aşağıdaki faaliyetler temel faaliyetler olarak kabul edilir ve taşeron olmamalıdır: 

• Proje yönetimi 
 

Uygun Olmayan Faaliyetler 

Üçüncü taraflara finansal destek bu çağrı kapsamında uygun değildir. 
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Seçim Kriterleri 

Başvuru sahibi (esas veya eş başvuru sahipleri), finansman talep edilen faaliyeti tamamlamak için mali 
ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca gerekli mali ve idari kapasiteye sahip kuruluşlar 
hibe faydalanıcısı olabilir. 

a. Mali Kapasite 

Başvuru sahipleri (esas veya eş başvuru sahipleri), faaliyet süresi boyunca faaliyetlerini sürdürmek ve 
gerektiğinde finansmana yardımcı olmak için sağlam ve yeterli finansmana sahip olmalıdırlar. 

Mali kapasitenin doğrulanması, kamu kurumları veya uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir. 

Başvuru sahibinin mali kapasitesi, başvuruyla birlikte sunulacak aşağıdaki destekleyici belgeler 
temelinde değerlendirilecektir: 

• Onur beyanı 
• Kullanılabilir son mali yıl için yıllık bilançolar ve kar-zarar hesapları 
• SWIM'de sağlanan ve yasal temsilci tarafından imzalanmış şablonu kullanarak özet bilanço ve 

kar-zarar hesapları 
• 750,000.00 Avro veya daha fazla para yardımı için, mevcut mali yılın hesaplarını onaylayan 

onaylı bir dış denetçi tarafından üretilen bir denetim raporu 
 

b. Operasyonel Kapasite 

Başvuru Sahibinin (esas veya eş başvuru sahipleri), teklif edilen işlemi tamamlamak için gerekli 
mesleki yeterliliklerin yanı sıra uygun niteliklere sahip olması gerekir. Özellikle, başvuru sahipleri 
şunlara sahip olmalıdır: 

• İşçilerin serbest dolaşımı ya da emek hareketliliği alanlarında ve özellikle de önerilen eylem 
türünde güçlü bir deneyim kaydı; 

• Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli operasyonel kaynaklar (teknik, yönetim). 

Başvuranın (asıl ve eş-başvuru sahibi) önerilen eylemi tamamlamak için operasyonel kapasitesi teklif 
sırasında aşağıdakilerin sunumu ile teyit edilmelidir: 

• Son üç yılda çağrı konusunda yapılmış ana projelerin bir listesi 
• Önerilen proje koordinatörünün ve ana görevleri yerine getirecek diğer kişilerin ilgili tüm 

mesleki deneyimlerini gösterir CV'leri,  
• Yasal temsilci tarafından imzalanmış onur beyanı 

Asıl başvuru sahibinin gerekli finansal veya operasyonel kapasiteye sahip olmadığı düşünülürse, 
başvurunun tamamı reddedilecektir. Bir eş-başvuru sahibinin gerekli finansal veya operasyonel 
kapasiteye sahip olmadığı düşünülürse, bu eş-başvuru sahibi konsorsiyumdan kaldırılacak ve başvuru 
bu eş-başvuran olmadan değerlendirilecektir.  Ayrıca, seçilmeyen eş başvurana tahsis edilen maliyetler 
bütçeden kaldırılacaktır. Eğer başvuru kabul edilirse, çalışma programının uygun hale getirilmesi 
gerekecektir. 

 



Sayfa 6 / 7 
 

Kabul Kriterleri 

Uygunluk ve seçim kriterlerini karşılayan teklifler, aşağıdaki kabul kriterlerine göre 
değerlendirilecektir: 

• Teklifin çağrı hedefleriyle ilgisi 
• Metodolojinin ve önerilen faaliyetlerin kalitesi 
• Teklifin yaratacağı etki 
• Önerilen etkinliklerin görünürlüğü 
• Operasyonun maliyet etkinliği 

Başvurular, verilen toplam puana göre sıralanacaktır. Mevcut bütçeyi göz önüne alarak, en yüksek 
toplam puanlara sahip teklifler, şu şartlarda, kabul için önerilir: 

Toplam puan, tam puanın en az % 70'ine ulaşırsa; 

Her kriter için puan, bu kriter için tam puanın en az % 50'si olursa. 
 

Nasıl Başvurulabilir?  

Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvuru sahipleri formlarını son başvuru tarihinden önce hem 
elektronik ortamda hem de orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden göndermelidir. 

Teklifin basılı kopyasının usulüne uygun olarak imzalanması ve çift halinde aşağıdaki adrese 
gönderilmesi gerekir (biri "orijinal" ve bir "kopya" imzalı) 

 Başvuru Nereye Gönderilecek?  

Lütfen teklifinizi kayıtlı posta, ekspres kurye servisi veya sadece elden teslim ile gönderin. Gönderi 
belgesi veya ekspres kurye makbuzu, teslim tarihi konusunda kuşku duyulması halinde, Avrupa 
Komisyonu tarafından talep edildiği şekilde tutulmalıdır. 

a)Posta Yoluyla Teslim Adresi 

European Commission 
Call for proposals VP/2017/003 
DG EMPL.D.1 
Office: J-27 – 05/050 
1049 Bruxelles 
Belgium 
 
b) Elden Teslim Adresi 

European Commission 
Service central de réception du courrier 
Call for proposals VP/2017/003 
DG EMPL.D.1 
Avenue du Bourget, 1 
1140 Evere 
Belgium 
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Elden teslim edilen teklifler, son teslim tarihi günü saat 16.00'dan önce Avrupa Komisyonunun 
aşağıda belirtilen adresine teslim edilmelidir. 

Teslim sırasında Avrupa Komisyonu Posta Servisi, teslimat belgesi olarak korunması gereken imzalı 
bir makbuz sağlayacaktır. 

Bir başvuru sahibi birden fazla teklif sunarsa, her teklif ayrı ayrı sunulmalıdır. 

Sorularınızı yalnızca e-posta yolu ile empl-vp-2017-003@ec.europa.eu adresine iletiniz. 

Başvuru formuna ilişkin teknik bir sorunla karşılaşmanız durumunda ise empl-swim-
support@ec.europa.eu adresini kullanınız. 

 

 

Bu doküman, resmi teklif çağrısı esas alınarak bilgilendirme amaçlı 
hazırlanmış olup hiçbir resmi geçerliliği ve sorumluluğu yoktur. 

 

Resmi başvuru rehberi ve teklif çağrısı için: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherC

alls=yes 
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