
İŞÇİ ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ  
TEKLİF ÇAĞRISI 

 

Teklif Çağrısının Amacı ve Öncelikleri 

Bu teklif çağrısının hedefleri işçi örgütlerinin Avrupa Birliği ve ulus ötesi düzeyde istihdamda 
ve işlerdeki değişiklikler ile sosyal diyaloğa ilişkin zorluklara yönelik kapasitelerini 
güçlendirmeyi amaçlayan tedbirleri ve girişimleri içermektedir. Sosyal diyalog ile 
ilişkilendirilen zorluklar şunlardır: İş gücü piyasasının modernizasyonu, iş yaratma ve iş 
eşleştirme, işin kalitesi, değişimin ve yeniden yapılanmanın öngörüsü, hazırlığı ve yönetimi, 
ekonominin ve toplumun dijitalleşmesi, ekonominin yeşillenmesi, güvenceli esneklik, 
beceriler, (AB içinde) işgücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, 
sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu, iş ve aile hayatı arasındaki uyum, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele alanında eylem, aktif yaşlanma, daha uzun ve daha 
sağlıklı çalışma yaşamları, aktif içerme ve insana yaraşır işler vb. 

Faaliyetlerin ayrıca Avrupa sosyal diyaloğu öncelik ve eylemlerine katkıda bulunması 
beklenmektedir.  

Finanse Edilecek Faaliyet Türleri 

Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilecek faaliyet türleri şunlardır: Konferanslar, 
seminerler, yuvarlak masa toplantıları, araştırmalar, anketler, yayınlar, eğitim kursları, eğitim 
araçları, iletişim ağlarının kurulması, en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve karşılıklı değişimi  

Program Takvimi 

 Aşamalar Tarih ya da Dönem 

a) Çağrının yayımlanması Mart 2017 

b) Teklif göndermek için son teslim tarihi 15 Mayıs 2017 

c) Değerlendirme süreci Eylül 2017’e kadar 

d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Ekim 2017 

e) Hibe anlaşmalarının imzalanması Kasım 2017 

 

Projelerin Başlangıç Tarihi ve Süresi 

Projenin fiili başlangıç tarihi, iki taraftan hibe sözleşmesini en son imzalayanın imzaladığı 
tarihten sonraki ayın ilk günü olacaktır. 

Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar başvuran açısından risk teşkil 
etmektedir. Son başvuru tarihinden önce hiçbir harcama yapılamaz. 

Projenin öngörülen süresi 24 aydır. 



Kullanılabilir Bütçe 

Bu teklif çağrısı altındaki projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin tutarı 
4,500,200.00 Avro’dur. 

Talep edilen AB hibesi miktarı gösterge olarak 150.000,00 Avro ile 500.000,00 Avro 
arasında olmalıdır. 

Komisyon, mevcut tüm fonları dağıtmama hakkını saklı tutar. 

Eş-finansman Oranı 

Bu teklif çağrısı kapsamında sağlanan AB hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin %90’ını 
aşamaz. Başvuru sahipleri kalan tutara ilişkin eş-finansmanı, kendi kaynakları veya AB 
bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılamalıdır. 

Kabul Şartları 

• Başvurular (bütçeyi ve iş planını içeren başvuru formu),  
https://webgate.ec.europa.eu/swim  adresinde bulunan elektronik gönderme sistemi 
kullanılarak gönderilmelidir. Ayrıca başvuru formunun ve diğer yukarıda belirtilen 
belgelerin imzalı, basılı bir versiyonu postayla veya kurye servisi yoluyla 
gönderilmelidir. 

• Başvurular 15 Mayıs 2017 tarihinden önce gönderilmelidir. 
 

Yukarıdaki gerekliliklere uyulmaması başvurunun reddedilmesine yol açacaktır. 

Tekliflerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak 
amacıyla başvuru sahipleri proje tekliflerini İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde 
sunmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bununla birlikte, AB'nin tüm resmi dillerinde 
tekliflerin kabul edileceğini belirtmek gerekir. Bu durumda, başvurulara İngilizce, Fransızca 
veya Almanca özet eklenmelidir. 

Uygunluk Kriterleri 

a) Kuruluş Yeri 

• Esas başvuru sahipleri AB üye ülkelerinde kayıtlı olan tüzel kişiler olmalıdır. 
• Eş başvuru sahipleri AB üye ülkeleri veya aday ülkelerde kayıtlı olan tüzel kişiler 

olmalıdır. 
 
b) Kuruluş Türleri 
• Esas başvuru sahibi Avrupa düzeyinde, ulusal düzeyde veya bölgesel düzeyde işçileri 

temsil eden sosyal ortaklık organizasyonu olmalıdır. 
• Esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahibinin tüzel kişiliği olmalıdır. 
  

https://webgate.ec.europa.eu/swim


c) Bağlı Kuruluşlar 

Başvuru faaliyetleriyle sınırlı olmayan veya sadece başvuru amacı için kurulmamış olan ve 
uygunluk kriterlerini karşılayan, 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. 

d) Konsorsiyum 

Avrupa düzeyinde bir işçi örgütü tarafından sunulmayan tekliflerin uygun olarak 
değerlendirilmesi için faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

• Birden fazla üye ülke veya aday ülkeden başvuru sahibi (esas ve eş başvuru sahibi), 
bağlı kuruluş veya yardımcı kuruluşun katılımı 
ve; 

• Avrupa düzeyindeki bir sosyal ortaklık organizasyonunun özgün katılımı, diğer bir 
ifadeyle eş başvuru sahibi, bağlı kuruluş veya yardımcı kuruluş olarak katılımı 

 
Uygun Faaliyetler 

a) Coğrafi kapsama alanı 

Faaliyetlerin tamamen Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya aday ülkelerde yürütülmesi 

gerekmektedir. 

a) Faaliyet Türleri 

Konferanslar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları, araştırmalar, anketler, yayınlar, eğitim 

kursları, eğitim araçları, iletişim ağlarının kurulması, en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve 

karşılıklı değişimi 

b) Ana etkinlikler 

Hibe sözleşmesinin II.2.3 sayılı maddesinde belirtilen proje yönetimi ve koordinatörün rolü 

(birden çok faydalanıcının bulunduğu hibe sözleşmesinin olması durumunda) temel faaliyetler 

olarak kabul edilmekte olup bu faaliyetler bir alt sözleşme hizmeti ile gerçekleştirilmemelidir. 

Seçim Kriterleri 

Mali Kapasite 

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



Operasyonel Kapasite 

Başvuru sahiplerinin (tek başına başvuranlar, esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi) 
mesleki yeterliliklerinin yanı sıra teklif ettiği eylemi tamamlamak için uygun niteliklere sahip 
olması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin özellikle aşağıdaki niteliklere sahip olması 
gerekmektedir. 

• Eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan operasyonel kaynaklar (teknik ve yönetim) 
• Başta önerilen eylem türü alanı olmak üzere sosyal diyalog ve/veya endüstriyel 

ilişkiler alanında kanıtlanabilir yeterlilik ve tecrübe   

Kabul Kriterleri 

Uygunluk ve seçim kriterlerini tam olarak yerine getiren teklifler aşağıdaki kabul kriterlerine 
göre değerlendirilecektir. 

• Projenin, teklif çağrısının amaç ve önceliklerine ne ölçüde uyduğu ve Avrupa Sosyal 
diyaloğuna ne ölçüde katkıda bulunduğu 

• Eylemin özgün bir ulus ötesi boyuta ne ölçüde sahip olduğu 
• Ortakların projedeki katılım ve taahhütlerinin derecesi de dâhil olmak üzere 

Konsorsiyum ve daha kapsamlı ortaklıkların kalitesi ve ulusal çalışma 
düzenlemelerinin uygunluğu 

• Projenin maliyet etkinliği ile bütçe açıklamasının net ve eksiksiz olması 
• Projenin kamuoyuna tanıtımı ve sonuçların yayınlanmasına yönelik düzenlemelerin 

kalitesi ve eylemin etkisini ve/veya çarpan etkisini sağlamak 
• Çalışma planının yapısı ve netliği de dâhil olmak üzere teklifin toplam 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  
 
Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvuru sahipleri formlarını son başvuru tarihinden 
(15 Mayıs 2017) önce hem elektronik ortamda hem de basılı olarak posta 
yoluyla/elden göndermelidir.  
 
Teklifin basılı kopyasının usulüne uygun olarak imzalanması ve aşağıdaki adrese 2 nüsha ile 
gönderilmesi gerekmektedir. (biri "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.  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf


Başvuru Nereye Gönderilecek? 

 
a) Posta Yoluyla Teslim Adresi 

 
European Commission 
Call for proposals VP/2017/002 
DG EMPL/A.2, J-54  – 01/004  
B-1049 Bruxelles 
Belgium 
 
b) Elden Teslim Adresi 
 
European Commission 
Central Mail Service 
Call for proposals VP/2017/002 – DG EMPL/A.2 
Avenue du Bourget 1  
B-1140 Evere 
Belgium 

 
Başvuru sahibinin birden fazla teklif sunması halinde her teklifin ayrı ayrı sunulması 
gerekmektedir. 
 

Sorularınızı e-posta yoluyla aşağıdaki adrese iletiniz. 
empl-vp-info-training@ec.europa.eu   
 
Başvuru formuna ilişkin bir teknik sorunla karşılaşmanız halinde aşağıdaki adresten iletişime 
geçebilirsiniz. 
empl-swim-support@ec.europa.eu   
 

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?catId=629&langId=en&callId=506&furtherC
alls=yes  
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