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KoSGEB'ten gelen l6.08.2019 tarihli ve 8002 sayılı yazı

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
anlaşması l6 Ekim 20l4 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İtişki|er Dairesi Başkanlığı COSME
Programına ilişkin ulusaI koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu Işbirliği ve Bilgi Transferi i[e Sürdürülebilir Turizm Gelişimini
ve Turizı,ıı Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasiresini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and

Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Krıowledge Transfer " proje teklifi çağrısı
yayınılanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
Söz konusu çağn hakkında paydaşlannızın bilgilendirilmesi ve yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili
gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

ğarrıra,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: COSME Teklif Çağrısı (4 sayfa)

Bu belge, 5070 sayılı Etektronik Imza Kanununa göre Güvenli Elektronik Imza ile imzalanmıştır.
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"Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational
cooperation and knowledge transfer"
Teklif Çağrısı
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Amacr ve Kapsamı:
Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri
"Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikasi' olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyette bulunan işletmelerin Yo 90'ndan fazlasını temsil eden KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir. Bu
kapsamda Birlik taralından. 20|4-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME iİşletmelerin ve KOBI'lerin
Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME
Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

.

KoBİ'lerinfinansmanaerişimıninarttırılması,

.
.

Pazar|araerişimininiyileştirilmesi,
Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

.

Girişimciliğin teşvik edilmesi

aınacıyla 7 yıl için 2,3 milyar

AVRO

olarak belirlenmiştir.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
COSME 20l9 Programı'nın amaçlarından biri furizm sektöründe rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği
artlırmaktır. Aynca, furizmin AB bazında ekonomik büyümeye katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu
çağrının amacı uluslararası işbirliğini destekleyerek sürdürülebilir turizmin yenilikçi bir bakış açısıyla
geliştırılmesini sağlamaktır. Ayrıca, uluslararası işbirliği ve bilgi alışverişi sayesinde turizm alanında
faaliyet gösteren KOBİ'lerin kapasitelerinin arttrnlması ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi
hedeflenmektedir.

Bu çağrı ile uluslararası ve sektörler arası bir destek sistemi oluşturulacak, KOB]'lerin sürdürülebilir
büyümesi desteklenecektir.
Destek sistemleri şu hedeflere odaklanmalıdır:

l)

Bilgi ve beceri paylaşımın uygun yollarla sağlanması:
a. Sürdürülebilir]ik alanında geri kalınış şirketlerle bu konuda daha gelişnış olanları bıı
araya getirerek bilgı paylaşımının gerçekleştirılınesi;
b. Turizm sekıöründe faalivet sösteren koBı'ler ve start un'lar ıcin eğitimler
Bu belge, 5070 savılı Elektronik lmza Kanünuha göre Güvenli Elektronik'Imza İle ilhzalanmtştır.
duzenlenmesl.

2)

3)

Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBI'lere gerekli konularda teknik destek sağlanarak
aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi:
a. Turizm sektöründeki KOBİ'lerin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması;
b. Sektörler arası işbirli$ yardımıyla yeni ürünler, hizmetler ve beceriler geliştirerek
sürdiirülebilir turizm için yenilikçi çöziimler tiretilmesi.
Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ'lere direkt olarak finansal destek sağlayarak
sürdürülebilirlik kapasitelerinin gelişmesine yardım edilmesi

Uygun Faaliyetlerin Listesi (ömektir)

ı
ı
o
o
.
o
.
.
o

projeye katılabilecek potansiyel koBı'lere ulaşılması için düzenlenen iletişim faaliyetleri;
projenin destek sistemine katı]maları için uygun K.oBı'lerin seçilmesi;

yenilikçi sürdürülebılir|ik çözümlerinin belirlenmesi |çin koBı'lerin ihtiyaçlarının listelenmesi;
Çevrımiçi veya birebir eğitimler, atölyeler veya farkındalık yaratma çalışmaları düzenlenmesi
Eğitim materyallerinin oluşturulması ve web seminerlerinin düzenlenmesi;
koçluk ve mentorluk faaliyetleri;
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektörel bilgi ve uzmanhk paylaşımını sağlayabilecek
platformlar oluşturulması, yerel oluşumların sürece katılımının sağlanması;
koBı'lerin tekıoloji merkezleri, araştırma enstitüleri, inovasyon ve kuluçka merkezleri, kaynak
verimliliği hizmeti sağlayıcıları ile olan işbirliklerini güçlendirmek için düzenlenecek faaliyetlcr;
proje ortakları tarafından düzenlenecek ve proje amaçlarına uygun diğer aktiviteler.

Zaman Çizelgesi:

Aşamalar
Son Başvurıı Tarihi

Değerlendimre dönemi

Tarih (Tahmini)
24il0l2019 l7:00 (Bniksel saati)
Kasım 20l 9- Şubat 2020

Başıııru sahiplerinin bilgilendırilmesi

Şubat 2020

Hibe aırlaşmaların imzalann,ıası

Mayıs 2020

Faaliyetlerın başlangıç tarihi

Mavıs-Haziran 2020

AB Finansmanı:
Çağn kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 5 000 000. Avro'dur

EASME'nin 5-7 arası teklifi fonlaması beklenmektedir
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Elektronik imza iıe imzalanmıştır.

Hibe miktan uygun harcamalann maksimum oZ75'i kadar olacaktır

EASME. mevcut tüm fonlann dağıtılmaması hakkını saklı

futar

Başvuru Kriterleri:
Konsorsilı_ımda yer alan başıuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tiizel kişiler şu özelliklere
sahip olmalıdır:

Kar Amacı Gütmeyen Kamu Kurumlarr ve Özel Kuruluşlar

Sivil Toplum Orgütleri
Kamu Kurumları ve Onlar Adına Avrupa Bazında, Uluslararası, Yerel, Bölgesel veya Ulusal
Ölçekte Turizm, Ekonomi veya Sanayi gibi Alanlarda Faaliyet Gösteren Örgütler
UlusIararası Organizasyonlar

Turizm Sektöründeki KOBİ'leri ve İş Desteklerini İçeren Kar Aırıacı Güden Özel Teşekküller
Ticaret ve Sanayi Odaları
Universiteler ve Turizm Alanında Aktif Olarak Çalışan Araştırma Merkezlerinı İçeren Eğirim ve
Öğretim Kurumları

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyımlar tarafından sunulması gereklidir:
Konsorsiyum en az 5 en fazla 10 konsorsiyum üyesine (partnerine) sahip olmalı ve ortaklar en az
5 farklı ülkeden olmahdır.
Proje süresi 25 ay i|e 36 ay arasında olmalıdır
Her konsorsilırm doğrudan (finansal destek de dahil olmak üzere) uygun
KOBİ'yi destekleyecektir.

3

ülkeden minimum 60

Konsorsiyumdaki üyelerden en az biri işletme destek örgütü olmalıdır. Takımlar alnı zamand,a
bir proje koordinatörü ve en azından bir tane turizm uzmanı içermelidir.

Bu belge,5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Tek]iflerin Sunulması:
Teklifler elektronik olarak 24 Ekim 2019 saat: l7.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.
Elektronik başıı.ıru yapmadan önce "Başıuru Sahipleri İçin Rehber" doküman ve tiim detaylan içeren
"Çağn Metni" tam olarak incelenmelidir. Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlar aşağıdaki sayfada
bu]unmaktadır:
https://ec.europa.eıı/easme/en/sectiorı./cosme/cos-tourcoop-20l9-3-01-boosting-sustainable-tourism_
development#inline-nav-O

Bu belge, 5070 sayıh Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

