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“İŞLETME TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ, DANIŞMA VE 
KARARLARA KATILMASI” TEKLİF ÇAĞRISI 

 

Teklif Çağrısının Amacı 

Bu teklif çağrısı ile başta çalışanların işletmelerde alınan kararlara katılımı ile ilgili AB 
yasalarının ve politikalarının uygulanmasına ve bu alanda farkındalığın artmasına katkı 
sağlayan faaliyetler olmak üzere, işletmelerde çalışanların kararlara katılımını artırmayı 
hedefleyen çalışmaları finanse etmek amaçlanmaktadır. Çalışan temsilcilerinin şirket içinde 
alınan kararlar üzerinde etkili olabilmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve katılımı içeren 
mekanizmalar bu çalışmalar kapsamında değerlendirilebilir. Yeni Üye Ülkelerden ve aday 
ülkelerden çalışanların katılımı alanındaki temsilciler olmak üzere, çeşitli Üye Ülkelerden 
temsilcileri kapsayan uluslararası faaliyetler teşvik edilecektir. Ayrıca işverenlerin ve 
çalışanların ortak katılımı desteklenmektedir. 

 
Öncelik Hedefleri 

2017 mali yılı için bu teklif çağrısı altında desteklenecek hedefler aşağıdadır: 

• Çalışanların katılımı alanında AB hukukunun uygulanmasından doğan ulus ötesi bilgi, 
danışma ve katılım organları ve mekanizmaların kurulması hazırlıklarını  tasarlayan 
faaliyetlerin desteklenmesi 

• Çalışanların katılımı alanında AB hukukunun uygulanmasından doğan ulus ötesi bilgi, 
danışma ve katılım organları ve mekanizmaların kurulmasında uygun koşulların 
yaratılmasını amaçlayan iyi uygulamaların ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi 

• Sosyal ortakların ve aktörlerin işletme düzeyinde AB hukuku ve ulus ötesi 
anlaşmaların içeriğiyle tanışmalarını ve bu konudaki haklarını ve görevlerini 
uygulamalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetlerin teşvik edilmesi 

• Birden fazla AB üyesi ülkede faaliyet gösteren şirketlerdeki çalışanların katılımı, 
bilgilendirilmesi ve danışmanlık konularında işçi ve işveren temsilcileri arasındaki 
ulus ötesi işbirliklerini güçlendirmeye yönelik girişimlerin teşvik edilmesi 

• Çalışanların katılımı alanında yeni Üye Ülkeler ve aday ülke temsilcilerini kapsayan 
ulus ötesi faaliyetlerin teşvik edilmesi 

• İşletme düzeyinde temsil edilen aktörlere ulus ötesi anlaşmaları tanıtmak ve bu 
aktörlerin AB içerisinde işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetlerin 
desteklenmesi 

• İşletmelerde işçilerin karar alma süreçlerine katılımını geliştirmeye (ayrıca, 
gerektiğinde engelli çalışanların olası özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak) ve 
işçilere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık alanında AB yasalarının "uyumluluk 
kontrol" bulgularını takip etmeye yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi   

• Değişimin öngörülmesini destekleyen bir bakışla Birlik ölçeğindeki işletmelerde ve 
işletme gruplarındaki kurumsal yeniden yapılanma, birleşme, devralma, yer değiştirme 
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bağlamındaki anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümüyle ilgili çalışan katılımına ilişkin 
yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesi 

• Ekonomik krizin toplu işten çıkarmalar gibi sonuçlarını ele alan çözümlerin 
tasarlanmasında çalışanların katılımını geliştirmek için sosyal ortaklar arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi 

• Çalışan katılımında AB hukukunun uygulanmasını desteklemek ve etkinliğini 
geliştirmek için ilgili otoriteler ve paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eden ve Birlik 
kurumlarıyla ilişkileri güçlendiren AB düzeyindeki uzmanlığın geliştirilmesi 

 

Finanse Edilecek Faaliyetlerin Tanımı/Faaliyet Türleri 

• Konferanslar,  seminerler,  kısa süreli eğitimler,  rehberler,  işçi ve işveren 
temsilcilerinin katılımı ile bilgilerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı 

• Uluslararası bir işbirliği çerçevesinde işletme düzeyinde işçi ve işverenlerin temsili ve 
sosyal diyalog, değişimin öngörülmesinde ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde 
paydaşların proaktifliği ve geliştirilmiş işbirliği konularında nicel-nitel yönlere ve 
sonuçlara ilişkin analiz çalışmaları     

• İnternet siteleri, basılı yayınlar, haber bültenleri ve diğer bilgi dağıtım araçları 
 

Beklenen Çıktılar  

Bu teklif çağrısının beklenen sonuçları, sosyal tarafların çalışan katılımıyla ilgili hak ve 
görevlerini uygulamadaki imkânlarının iyileştirilmesi; sosyal taraflar ve diğer sosyal ortaklar 
arasında işçi katılımına ilişkin Birlik hukuku hususunda güçlendirilmiş bir işbirliği; işçilerin 
bilgilendirilmesi ve danışmanlık alanında AB eylemlerine yönelik "uyumluluk kontrolü" 
bulgularının takip edilmesi ve ulus ötesi şirket anlaşmalarına aşina olan sosyal taraf ve aktör 
sayısının artırılması olarak belirlenmiştir. 

 

Program Takvimi 
 Aşamalar Tarih ya da Dönem 

a) Çağrının yayımlanması 23 Mart 2017 

b) Teklif göndermek için son teslim tarihi 23 Mayıs 2017 

c) Değerlendirme süreci Haziran-Ağustos 2017 

d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Ağustos/Eylül 2017 

e) Hibe anlaşmalarının imzalanması Ekim/Kasım 2017 

f) Eylemin başlama tarihi  Aralık 2017 
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Projelerin Başlangıç Tarihi ve Süresi 

Projenin fiili başlangıç tarihi,  iki taraftan hibe sözleşmesini en son imzalayanın imzaladığı 
tarihten sonraki ilk gün, iki taraftan hibe sözleşmesini en son imzalayanın imzaladığı 
tarihten sonraki ayın ilk günü veya taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih 
olacaktır. 

Başvuru sahipleri, projelerinin kabul edilmesi durumunda, hibe sözleşmesini, başvuru 
formunda gösterge olarak belirledikleri faaliyetin başlangıcından sonra alabilirler. Bu 
nedenle, ay isimleri yerine çalışma programındaki ay sayısını belirtmeniz önerilmektedir. 

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

Projenin gösterge süresi 24 aya kadar olmalıdır. 
 
 Kullanılabilir Bütçe 
 

Bu teklif çağrısı altındaki projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin 
tutarı 7,313,000.00 Avro’dur. 

Talep edilebilecek hibe miktarı 110.000 Avro’dan az olmamalıdır. 

Avrupa Komisyonu kullanılabilir fonların tamamını 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 23 Mayıs 2017 tarihinden önce gönderilmelidir. 
• 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 sürümü postayla veya kurye servisi yoluyla 
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 

https://webgate.ec.europa.eu/swim
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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 veya tek başına başvuranlar 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  
 

Tek başına başvuran başvuru sahipleri, esas başvuru sahipleri ve esas başvuru sahipleri 
 
• Tüzel kişilik olmalıdır. Finansal Tüzüğün 131. Maddesine uygun olarak yürürlükteki 

ulusal kanunlar uyarınca tüzel kişiliğe sahip olmayan ancak Finansal Tüzükteki ilgili 
şartları sağlayan Avrupa düzeyindeki, ulusal veya bölgesel düzeydeki sosyal ortaklık 
organizasyonları bu gereklilikten feragat edilerek uygun olarak kabul edilecektir. 
 

• Aşağıdaki türde işçi ve işveren temsilcileri  
 

i- İşçiler için: Başvuru sahipleri işçilerin genel temsilini sağlayan iş konseyleri 
veya benzer kuruluşlar olabilir; bölgesel, ulusal, Avrupa düzeyinde, sektörel 
veya çok sektörlü sendikalar 

ii- İşverenler için: Başvuru sahipleri işletme yönetimi, işverenleri temsil eden 
bölgesel, ulusal, Avrupa düzeyinde, sektörel veya çok sektörlü düzeydeki 
organizasyonlar olabilir. Ticari işletmelerde projenin hedefi ticari olmayan 
bir nitelikte olmalıdır. 

 

Uluslararası örgütler eş başvuru sahibi olarak başvurabilir. 

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. 
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d) Konsorsiyum 
 

Avrupa düzeyindeki bir işçi veya işveren organizasyonu tarafından gerçekleştirilmeyen 
teklifler birden fazla Üye veya aday ülkeden eş başvuru sahibi, bağlı ortaklık veya yardımcı 
kuruluş içermelidir. 

Uygun Faaliyetler 
 
a)  Coğrafi kapsama alanı 

 Faaliyetlerin tamamen Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde veya aday ülkelerde 
 yürütülmesi gerekmektedir. 

 
b)   Ana etkinlikler 

 
Aşağıda yer alan faaliyetler temel faaliyet olarak kabul edilmekte ve bir alt sözleşmeyle 
yerine getirilememektedir: 
 

Faaliyetin proje yönetimi ve birden fazla faydalanıcının bulunması durumunda hibe 
sözleşmesinin II.2.3 sayılı maddesinde belirtildiği üzere koordinatörün rolü 

 

Seçim Kriterleri 

Mali Kapasite 

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

• Son üç yılda teklif çağrısında belirtilen konuyla ilgili faaliyetler ve projeler 
gerçekleştirildiğine ilişkin kanıtlanabilir tecrübe 

• Eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan operasyonel kaynaklar ( teknik ve yönetim) 
 
 
Kabul Kriterleri 
 
1- Faaliyetlerin bu teklif çağrısının hedeflerine uygunluğu (maksimum 10 puan) 
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2- Proje, bilgi, danışma ve işletme temsilcilerinin katılımı alanındaki mevcut duruma ne gibi 
değerler katmakta ve bu alanda ne ölçüde yenilikçi tedbirler içermekte olduğu 
(maksimum 10 puan) 

3- Projenin işçi ve işverenlerin ortak katılımını ne ölçüde teşvik ettiği ( maksimum 10 puan) 
4- Projenin yeni Üye Ülkelerden veya aday ülkelerden işçi ve işveren temsilcilerinin aktif 

katılımının derecesini içeren gerçek bir ulus ötesi niteliğe ne ölçüde sahip olduğu      
(maksimum 10 puan) 

5-   Bütçesel yönler dâhil olmak üzere faaliyetlerin maliyet etkinliği ( maksimum 10 puan) 
6-   Bireysel görevler veya faaliyetlerle ilgili insan kaynaklarının tahsisinin net bir    
      açıklamasını içeren iş organizasyonunun açıklığı, etkinliği ve fizibilitesi ( maksimum 
      10 puan) 
 
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 (23 
Mayıs 2017) önce hem elektronik ortamda hem de orijinal bir nüshasını posta 
yoluyla/elden göndermelidir.  

Teklifin basılı kopyasının usulüne uygun olarak imzalanması ve aşağıdaki adrese 
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.  
Başvuru Nereye Gönderilecek? 

 
a) Posta Yoluyla Teslim Adresi 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf
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b) Elden Teslim Adresi 
  

 

 
 

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

 
Sorularınızı e-posta yoluyla aşağıdaki adrese iletiniz. 
empl-vp-2017-008@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=511&furtherCalls=yes   

mailto:empl-vp-2017-008@ec.europa.eu
mailto:empl-swim-support@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=511&furtherCalls=yes

