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KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB YARDIM PROGRAMI

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ'leri)
destelemek amacıyla Temmuz ayının sonlarında 2 Milyon Euro bütçeli bir teklif
çağrısı açmıştır. Yedinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı sivil
toplum örgütlerinin anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, STÖ'lerin politika ve karar alma süreçlerine ve
uygulamalarına katılımlarının sağlanması, hem yerel hem de AB düzeyinde
değişimi etkilemeleri ve Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun ve sektörel bazda iş
birliklerinin ve ortaklıkların geliştirilmesinin teşvik edimesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, AB Hibe Destek Ekibi (GST) tarafından hem online olmak üzere
hem de bazı bölgelerde bilgilendirme seansları düzenlenmiştir. 5 Ağustos
tarihinde İngilizce dilinde gerçekleştirilen online bilgilendirme seansından
sonra, 7 ve 12 Ağustos tarihlerinde Türkçe dilinde seanslar organize edilmiştir.
Diğer iki bilgilendirme seansı ise 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde sırasıyla
Gaziveran/Gaziveren ve Trikomo/İskele’de gerçekleştirilmiştir.

Kaydedilmiş online bilgilendirme seansları, AB Hibe Destek Ekibinin YouTube
kanalından izlenebilmektedir. Türkçe için bu linki, İngilizce için ise  bu linki
ziyaret edebilirsiniz.

AB Hibe Destek Ekibi ayrıca Ağustos ve Eylül aylarında online olarak Kavram
Belgesi Geliştirme Eğitimleri gerçekleştirmiştir. İlk eğitim 26 Ağustos tarihinde
İngilizce olarak gerçekleştirilirken, 9 ve 10 Eylül tarihlerindeki eğitimler Türkçe
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dilinde yapılmıştır. Bu eğitimlere ek olarak 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yine
Türkçe dilinde gerçekleştirilecek eğitimler planlanmıştır.

İngilizce dilinde gerçekleştirilen eğitim için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

Bu teklif çağrısı kısıtlı bir çağrı olacağından başvuru sahiplerinin
başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekecektir. Teklifler
(Kavram Belgeleri) için son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 Brüksel saati ile
15:00'tir (Kıbrıs saati ile 16:00'dır).

Teklif Çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve AB Hibe Destek Ekibi
tarafından düzenlenen online aktivitelere ulaşmak için lütfen bu linki ziyaret
edin.

İşletmelere Can Suyu Desteği
 
Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen ekonomik destek paketinin
bir parçası olarak, yiyecek ve
içecek hizmetleri sektöründeki
şahıs, mikro ve küçük işletmelere
yönelik destek programı
''İşletmelere Can Suyu Desteği''
açılmıştır. Toplam bütçesi 3
milyon Euro olan bu destek
programı, COVID-19 salgınının
yarattığı etki sebebiyle yaşanan
olası nakit akışı sorunlarının
aşılmasına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
 

Finansal destek programının amacı, ekonominin yeniden canlandırılmasına
destek olmak ve yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe normalde kendi
ayakları üzerinde durabilecek şahıs, mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini
durdurmak zorunda kalmalarını engellemektir.

Başvurular, www.isdestek.eu adresinde bulunan online başvuru formu ile
yapılacak olup, son başvuru tarihi 16 Eylül 2020, Kıbrıs saati ile 15:00’tir.
Bu süre sonrasında yapılacak başvurular geçersiz olacaktır. Bu program,
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-
CO) tarafından yürütülen 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında
KTEZO, KTTO, RES-BİR ve YAGA ile iş birliği halinde, yönetilmektedir. Daha
fazla bilgi için lütfen bu linki ziyaret edin.
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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumu için önemli rol oynayacak olan
ekipman ve malzemeleri teslim etti

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun COVID-19 ile mücadelesine katkı
sağlayacak olan ilave ekipman ve malzemeleri UNDP Kıbrıs ile yakın iş birliği
çerçevesinde teslim etmiştir.

18 ve 24 Ağustos tarihlerinde başarılı bir şekilde getirilen malzemeler arasında,
laboratuvar test kapasitesinin artmasına katkıda bulunacak olan 8.064 adet
PCR test kiti ve 1.000 adet Viral Taşıma Tüpü (VTM), ayrıca kişisel koruyucu
malzemeler olarak 31.104 adet maske, 184.000 adet muayene eldiveni, 15.512
adet koruyucu gözlük, 3.624 adet önlük, 30.000 adet galoş ve 800 adet yüz
siperi bulunmaktadır.
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Avrupa Komisyonu, Avrupalı gençlere AB'nin geleceğini şekillendirmek için hak
ettikleri tüm fırsatları verme hedefi doğrultusunda 12 Ağustos Uluslararası
Gençlik Gününe dikkat çekti. Komisyon, gençler için yeşil ve dijital geçişe
olanak sağlayacak olan “NextGenerationEU” iyileşme planına vurgu yaparken,
gençlerin bu geçiş sürecinde başarılı olmaları için Avrupa için Yeni Beceriler
Ajandası ile becerilerin artırılması ve yeniden becerilerin kazanılması
doğrultusunda iddialı hedefler belirlemeyi, Gençlik İstihdam Desteği
programıyla gelecek nesiller için çeşitli mesleklere köprü kurmayı ve gençlerin
sadece dört ayda iyi bir iş teklifi, eğitim, çıraklık veya stajyerlik almalarına
yardımcı olmak için "Avrupa Gençlik Garantisi"ni güçlendirmeyi amaçladı.
Gelecek nesil için “Mesleklere Köprü” programı hakkında daha fazla bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz (yayın dili İngilizce’dir).
 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında
düzenlenecek olan “Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları”
konulu webinarda, gençlere yönelik iş fırsatlarına vurgu yaparak, beceri ve
yetkinliklerin geliştirilmesinin önemini ve dijital geçişi ele alacaktır. 11 Eylül
Cuma günü saat 15:00 – 17:00 arasında Zoom platformu üzerinden
gerçekleştirilecek ve AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından canlı olarak
yayınlanacak olan webinara kayıt için https://bit.ly/2ErpDYG linkinden kayıt
yapılması gerekmektedir.

Avrupa Yeşil Düzeni, AB'nin yeni büyüme stratejisidir. İstihdam yaratırken
emisyonların azaltılmasına olanak sağlayacaktır. Avrupa Yeşil Düzeni insanların

refahını artırmakla ilgilidir. AB, 2050 yılına kadar iklim açısından tamamen zararsız
(nötr) hale gelecek, sera gazı emisyonları net-sıfır olan bir ekonomi olacaktır. Bu
hedefe ulaşmak için ekonomimizde yer alan bütün sektörlerin harekete geçmesi
gerekecektir. Avrupa Yeşil Düzeninin temelini oluşturan bu hedef, aynı zamanda
AB'nin Paris Anlaşması altındaki küresel iklim eylem taahhütlerine de uygun bir
hedeftir. İklim açısından zararsız (nötr) bir topluma geçiş hem aciliyet taşıyan bir

zorluktur hem de herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmenin fırsatıdır.
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Avrupa Komisyonu tarafından radyo,
gazete, billboard ve online kanallarda
düzenlenen ve geniş bir kitleye ulaşan
kampanya ile enerji verimliliğinin önemine
dikkat çekildi. Bu kampanya kapsamında
evde, ofiste ve okulda enerjiyi verimli
kullanmanın faydaları vurgulandı.

Kampanya görsellerine buradan
ulaşabilirsiniz!

Avrupa Birliği tarafından, “İnsan
Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” hibe
programı kapsamında finanse edilen
Görmezden Gelme (Do Not Ignore)
projesinin bir parçası olarak, insan
ticareti hakkında farkındalık yaratmak
amacıyla KAYAD (Kadından Yaşama
Destek Derneği) tarafından geçtiğimiz
haftalarda geniş kapsamlı bir billboard
kampanyası başlatıldı.

Birçok bölgede yer alan billboardlar ile
Kıbrıs Türk toplumunda geniş bir kitleye
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ulaşan kampanya, aynı zamanda sosyal
medya üzerinden de birçok kişiye
ulaşarak, insan ticareti ve özellikle de
kadın ticareti rakamlarını azaltmayı ve
Kıbrıs Türk toplumunda insan ticareti
mağduru kadınların haklarını
desteklemeyi amaçladı.

AB tarafından desteklenen ve KAYAD
tarafından yürütülen proje ve
faaliyetleriyle ilgili daha fazlasını
öğrenmek için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

Eylül ve Ekim'deki Online Aktiviteler ve Temalar

Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası
"Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları" konulu webinar
11 Eylül, 15:00 - 17:00 @ Zoom Platformu ve Facebook Canlı Yayını

Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası – Çiftlikten Sofraya Stratejisi
"Tarım İlaçlarının Halk Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkisi" konulu webinar
15 Eylül, 11:00 - 12:30 @ Zoom Platformu ve Facebook Canlı Yayını

Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası - Sıfır Atık

Avrupa Hareketlilik Haftası
 
Avrupa Spor Haftası

Avrupa Diller Günü

Yeşil Hafta 2020 / Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası - Biyoçeşitlilik

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Güncel bilgiler için Facebook sayfamızı ziyaret edin!

AB Bilgi Merkezi’nin amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerleri, politikaları, AB
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Yardım programları hakkında bilgilendirmek ve AB konusundaki
farkındalığı artırmaktır. AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı
kapsamında AB tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye
yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

Beğenin! Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!

 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Copyright © 2020 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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