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“KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ALANINDAKİ FAALİYETLER” 

TEKLİF ÇAĞRISI 

 

Teklif Çağrısının Amacı ve Öncelikleri 

Bu teklif çağrısının ana amacı Avrupa Platformunun kayıt dışı çalışma ile mücadele 

programında belirtilen etkinlikleri tamamlamak ve katma değer sağlamaktır. Teklif çağrısının 

diğer bir hedefi kayıt dışı çalışma alanındaki Avrupa Birliği yasalarının ve ulusal yasaların 

daha iyi bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini destekleyecek girişimleri geliştirmek ve 

finanse etmek, böylelikle kayıt dışı çalışmanın azaltılmasına ve kayıtlı işlerin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu projeler yoluyla elde edilen 

bilgilerin daha iyi bir politika tasarımı için kanıt temelli bilginin oluşmasına yardımcı olması 

gerekmektedir.        

Öncelik, ortak faaliyetleri teşvik eden eylemleri ve kayıt dışı çalışmayı önleme ve caydırma 

konularında teknik kapasitelerini geliştirmekte olan icracı kurumların sınır ötesi projelerini 

ortaklaşa finanse etmektir.    

 

Finanse Edilecek Faaliyetlerin Tanımı/Faaliyet Türleri 

Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilecek faaliyet türlerinin aşağıda ifade edilen 

alanlardan en az birini içermesi gerekmektedir. 

 

a) Uygulama faaliyetlerinde yer alan personel için ortak eğitim kursları: Kayıt dışı çalışma 

alanında Avrupa Birliği yasaları ve ulusal yasaların daha iyi bir şekilde icra edilmesine, 

yürütülmesine, uygulanmasına ve bu yöndeki bilginin gelişimine katkıda bulunma 

bağlamında yetkili kamu otoriteleri görevlileri arasında ve/veya konuyla ilgili sosyal 

taraflar ve paydaşlar arasında yeni eğitim programları geliştirmek veya mevcut 

programları iyileştirmek. Faaliyetler, ortak konular ve sorunlar (örneğin yasal olmayan 

serbest meslek konusu nasıl ele alınabilir?) ve sorunun farklı ulusal otoriteler tarafından 

nasıl ele alındığına yönelik eğitimleri veya farklı ulusal ve Avrupa Birliği/Avrupa 

Ekonomik Alanı uygulama kurumları arasındaki çalışma ilişkilerini geliştirmeye 

odaklanan eğitimleri içerebilir. Desteklenen faaliyetler bir çıktı üretmelidir; bu tür 

faaliyetlerin potansiyel bir çıktısı kayıt dışı çalışma ile mücadelede en iyi uygulama 

örneklerinin yer aldığı ve AB üye ülkeleri tarafından kullanılan bir el kitabı olabilir.  

 

b) Ortak denetimler ve icracı makamları yetkililerinin değişimi: Sınır ötesi işbirliğini daha 

iyi hale getirmek, çalışmaları kolaylaştırmak ve kapasite geliştirmeyi desteklemeye 

yönelik araçları geliştirmek için yetkili kamu kurumları arasında yeni personel değişimi 

çalışmaları gerçekleştirmek veya bu yöndeki mevcut olan çalışmaları iyileştirmek. 
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c) Diğer Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı uygulayıcı kurumlarına kapasite 

geliştirme, iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi vb. gibi alanlarda katkıda bulunacak 

teknik yardım sağlanması. 

 

d) Bilgi alışverişi sistemleri: İcracı kurumlar arasında idari işbirliğini kolaylaştırmak 

amacıyla sınır ötesi bilgi alışverişi sistemlerinin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında 

desteklenen bilgi alışverişi sistemleri EESSI, IMI modülü gibi hâlihazırda kullanılan 

uygulamalara katma değer sağlamalıdır.  

 

e) İcracı kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve karşılıklı öğrenme biçiminde ortak çalışma: 

kayıt dışı çalışma ile mücadelede ve kayıt dışı çalışmadan kayıtlı çalışmaya geçişi 

kolaylaştırmada nitelikli, kullanıcı dostu ve spesifik hedefli bilgilerin toplanmasına ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik çevrimiçi platformların geliştirilmesi veya güncellenmesi. 

 

f) Farkındalığı artırmaya yönelik ortak kampanyalar/sektörlere özgü kampanyalar/sınır 

ötesi bölgesel kampanyalar: Kayıt dışı çalışmaya katılımın kabul edilebilirliği konusunda 

normları, değerleri ve inançları değiştirmeyi hedef alan işçiler ve işverenlere yönelik 

bilinçlendirme kampanyaları. Kayıt dışı çalışmanın riskleri ve maliyetleri konusunda 

bilgilendirme ve kayıtlı çalışmayı teşvik etmeye yönelik kampanyalar. Bu 

kampanyalarda televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçları, sosyal medya mecraları, 

halka ilişkiler, posterler ve broşürler gibi çeşitli araç ve uygulamalar kullanılabilir.      

 

Beklenen Çıktılar  

a) Teknik Uygulama 

 

Teknik uygulama eğitim, iyi uygulama girişimleri, personel değişimi ve ortak faaliyetler 

(bilgi alışverişi, karşılıklı öğrenme, farkındalık artırma kampanyaları) gibi yenilikçi 

yaklaşımları teşvik etme ve kolaylaştırmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bilgi alışverişi 

sistemleri protokoller, anlaşmalar ve bilişim tabanlı sistemlerin birlikte oluşturulması 

yoluyla ele alınabilir. 

 

b) Analitik Unsurlar 

 

Yukarıda açıklanan faaliyetlerin uygulanmasına ek olarak, bu teklif çağrısı kapsamındaki 

projelerin diğer bir çıktısı da başarı ve başarısızlık faktörlerini ve parametreleri en 

anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır. Bu açıklamalar üstlenilen faaliyetlerin 

kapsamlı bir değerlendirmesiyle elde edilen bulgular ve sonuçlar şeklinde 

belgelendirilmelidir. Teklif bu çıktıya nasıl ulaşılacağı konusunda ayrıntılı bilgi 

vermelidir. 

 

Beklenen sonuçlar şu şekildedir: Üye devletlerin farklı kurumları arasında kayıt dışı 

çalışmayı önlemeye ve caydırmaya yönelik uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, 
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paydaşlar arasındaki karşılıklı güvenin artırılması, eylemin aciliyeti konusunda 

kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve üye devletlerin kayıt dışı çalışmayla mücadelede 

çabalarının artırılmasının teşvik edilmesi.   

 

Program Takvimi 

 Aşamalar Tarih ya da Dönem 

a) Çağrının yayımlanması Mart 2017 

b) Teklif göndermek için son teslim tarihi 12 Haziran 2017 

c) Değerlendirme süreci Haziran-Ağustos 2017 

d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Eylül 2017 

e) Hibe anlaşmalarının imzalanması Ekim 2017 

f) Faaliyetlerin başlama tarihi Kasım 2017’den itibaren 

 

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 süresi gösterge olarak on iki (12) ay ile on sekiz  (18) ay arasında olmalıdır. 

 

 Kullanılabilir Bütçe 

 

Bu teklif çağrısı altındaki projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin 

tutarı 1,000,000.00 Avro’dur. 

 

Proje başına Birlik fonunun 400.000 Avrodan az olmaması öngörülmüştür. Dolayısıyla, bu 

Komisyon, bu teklif çağrısı altında 2-3 hibe vermeyi beklemektedir. 

 

Komisyon, mevcut tüm fonları dağıtmamak veya ek fonlar sağlanırsa bütçeyi artırma 

hakkını saklı tutar. 
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Eş Finansman Oranı 

 

Bu teklif çağrısı kapsamında sağlanan AB hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin % 80’ 

ini aşamaz. Başvuru sahipleri kalan tutara ilişkin eş-finansmanı, kendi kaynakları veya AB 

bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılamalıdır. 

 

 

Kabul Şartları 

 

Başvurular 12 Haziran 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 versiyonu 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 olarak sunmaları konusunda teşvik 

edilmektedir. Bununla birlikte, AB'nin tüm resmi dillerinde tekliflerin kabul edileceğini 

belirtmek gerekir. Bu durumda, başvurulara İngilizce özet eklenmelidir. 

 

 

Uygunluk Kriterleri 

 

a) Kuruluş Yeri 

 

Aşağıdaki ülkelerden birinde kayıtlı olan tüzel kişiler başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi olabilir. 

 

• AB Üye Ülkeleri 

• İzlanda ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması kapsamında) 

• Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye 

 

b) Kuruluş Türleri  

 

Başvuru sahiplerinin (esas başvuru sahibi, eş başvuru sahibi) uygun olarak değerlendirilmesi 

için aşağıdaki kategorilerden birinde yer alması gerekmektedir. 

 

 İş teftiş kurulu, sosyal güvenlik teftiş kurulu, vergi makamları, gümrük makamları, 

göç idaresi, kayıt dışı çalışmadan sorumlu bakanlıklar, polis ve savcılık makamları 

gibi icracı kamu kurumları 

 

https://webgate.ec.europa.eu/swim
https://webgate.ec.europa.eu/swim
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 Ulusal veya bölgesel düzeyde veya Avrupa düzeyinde sosyal ortaklık 

organizasyonları. Resmi olarak yasa ve kurumsal anlaşmalarla icra görevlerini yerine 

getirme yetkisine sahip olan sosyal ortaklık organizasyonları tek başına veya esas 

başvuru sahibi olarak teklif verebilir. Diğer türdeki sosyal ortaklık organizasyonları 

ise eş başvuru sahibi olabilir. 

 

Başvuru sahipleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır (Kamu veya özel). 

 

c)  Konsorsiyum 

 

Faaliyetler bir konsorsiyum çatısı altında gerçekleştirilebilir (esas ve eş başvuru 

sahipleri). 

 

d) 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. 

 

Uygun Faaliyetler 

 

a)  Coğrafi kapsama alanı 

Faaliyetler AB üye ülkelerinde ve diğer EaSI katılımcı ülkelerinde gerçekleştirilmeli ve 

en az 3 AB üyesi ülkeyi kapsamalıdır.  

 

b) Faaliyet Türleri 

Faaliyet Türleri başlığı altında belirtilen faaliyetler 

 

c) Ana etkinlikler 

Proje yönetimi faaliyetleri, temel faaliyet olarak kabul edilmektedir, bu faaliyetler bir alt 

sözleşme hizmeti ile gerçekleştirilmemelidir. 

 

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 
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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 

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) 

 

Başvuru Nereye Gönderilecek? 

 

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.  

 

a) Posta Yoluyla Teslim Adresi 

 

European Commission 

Call for proposals VP/2017/005 

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/2017/005 

DG EMPL.D.1 

Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf
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Başvuru sahibinin birden fazla teklif sunması halinde her teklifin ayrı ayrı sunulması 

gerekmektedir. 

 

Lütfen başvuruyu gerçekleştirmeden önce mevcut çağrı belgesini ve Mali Kurallar 

belgelerini özellikle çağrının önceliklerine özel bir dikkat göstererek okuyunuz.   

 

 

 

Sorularınızı e-posta yoluyla aşağıdaki adrese iletiniz. 

empl-vp-2017-005@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?langId=en&catId=630&callId=509  

 

mailto:empl-vp-2017-005@ec.europa.eu
mailto:empl-swim-support@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=509

