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Geng Girigimciler igin Erasmus Programr, yeni girigimcilere onlardan daha tecrilbeli

iqletmelerden igletme yonetimi hakkrnda e!itim almalanna frrsat vermektedir. Programrn amacr

kattltmct iilkelerdeki ktigiik ve orta <ilgekli igletmelerde rekabetin geliqtirilmesini ve sektdriin

uluslararasr bir yaklagrma sahip olmasrnl sa[lamaktrr. Program kapsamrnda start-uplann ve

yeni kurulan mikro ve kiigtik illetmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Qalrtnrn Kapsaml ve Amacl:

Bu galrrnrn amacr yeni kurulan veya halihazrrda faaliyet gdsteren iqletmeler igin bir ballantr

noktasr olan aracr kurum/kuruluglan giiglendirmek ve biiyiitmektir. Bu ballamda aracr kurum/

kuruluglar, Geng Giriqimciler igin Erasmus Programr'nr yerelde uygulamak igin segileceklerdir.

Aracr kurumlardan program katrhmcrlannr segmeleri ve onlara yol gd,stermeleri

beklenmektedir. Programa katrlmak isteyen iqletmeler, aracr kuruluglar tarafindan

desteklenecektir.

Programtn uygulanmasrndaki yerel iletigim noktalarr olan aract kuruluqlar, hareketlilik

programrna dahil olan diler bi.itiin organizasyonlar ve otoritelerle ig birligi iginde olma| ve yeni

giriqimcilerin planlanmtg hareketlilik aktivitelerine katrlmasrna imkan sa[lamahdrr. Destek

ofislerinden program ig birliii ve ydnetim alanlartnda destek ahnabilecektir. Aracr kuruluqlar

katrhmcr iilkelerdeki yeni girigimlere deneyimlerini arttlrma, var olan sektdr bitgilerini

geligtirme ve yeni giriqimlerin COSME programrna katrlan di[er iilkelerdeki kiigiik ve orta

dlgekli igletrnelerle bir iletiqim alr kurmalarmr sallamakla yiikiimliidiir.

Program kapsamrnda;

o Yeni giri$imler ev sahibi igletmeler ve aracr kurumlar arasrnda iletigim ag geliqtirilmesi,

o Yeni giriqimlerin COSME programrna katrlan ev sahibi iqletmelerle gahqmasr,

o Smrrlar arasr i9 birliklerinin ve yeni ig alanlartntn desteklenmesi,

. Uluslararasr aktivitelerin desteklenmesi,

hedeflenmektedir.



Qa[rl kapsamrnda gergekleqtirilmesi gereken faaliyetler agafirdadlr:

l. Yeni girigimlere ig elitimi verilerek iq fikirlerinin geligtirilmesine katkr sallanmasr,

2. iq kurma agamasrnda sorun ya$ayan kiigiik igletmelerle ve girigimlerle tecriibelerin

paylaqrlmasr,

3. AB tilkelerine ve COSME Programrna katrlan diper iilkelerdeki pazarlara eriqimin

sa!lanmasr,

4. COSME katthmcrsr diler iilkelerdeki kiigiik ve orta dlgekli iqletmelerle bilgi ve tecriibe

paylaqrmrna dayah bir a[ oluqturulmasr,

bzet Zaman Qizelgesi

Aqamalar Tarih ve zaman veya giisterge diinem

Son Baqvuru Tarihi 1 l/O'7 /2019- l7:00 Briiksel saati

De!erlendirme ddnemi* Temmuz-Ekim 201 9

Baqvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi+ Ekim 2019

Hibe anlagmasrnrn imzalanmasr Ocak 2020

Faaliyetin Baqlamasr* ot/02/2020
xindikatif

Proje siiresi 36 aydrr.

AB Finansmanl

o Qairr kapsamrnda eq finansman igin tahsis edilmiq toplam biitge 5.581.701,00

AVRO'dur.

. EASME'nin 7-10 teklifi fonlamasr beklenmektedir.

o Proje baqtna azami hibe 750.000,00 AVRO'dur

. EASME, mevcut tiim fonlarrn dalrtrlmamast hakktnt sakh tutar.

Uygunluk Kriterleri;

o Ekonomi, giriqim, ig destefi vb bir alanda faaliyet yiiriiten kamu tiizel kiqili[ine sahip

olanlar,



. Ticaret ve sanayi odalan,

o i$ destekleme kuruluqlan, start-up merkezleri, kulugka merkezleri, teknoloji parklarr,

. it birlikleri, iq destekleme allarr

o i$ desteEi sunan 6zel veya kamu kuruluqlan,

o Yi.iksek dFenim statiisi.indeki iiniversiteler veya mesleki eEitim veren enstitiiler,

CaEn Metni:

https://ec.europa.euleasme/sites/easme-site/files/documerts/cos-eve-2019-4-01 call text en.odf

Elektronik Baqvuru:

httos://ec.eu ropa.eulinfo/fu nd ine-tenders/opoo rtu n ities/oortal/screen/opoo rtu n ities/to pic-

details/cos-eve-2019-4-

01;freeTextSearchKevword=:tvoeCodes=1;statusCodes=31094501.31094S02;propramCode=COSME;

prosra m OivisionCode= n u ll;focu sAreaCode=nu ll;crossCuttingP rio ritvCode=n u ll;ca llCode=Defau lt;so rt

Ouerv=openingDate;orderBv=asc;onlvTendeas=false;topicListKev=topicsearchTablepagestate

Aynntrh bilgi talebiniz igin KOSGEB AB Koordinasyon MiidiirliiSti ile irtibata gegebilirsiniz.
(abkoordinasyon @l kosgcb.gov.tr.;


