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AB Bilgi Merkezi Şubat 2021 Bülteni Sayı: 67 View this email in your browser

 'KOBİ'lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe
Programı' 1. Aşaması Kıbrıs Türk toplumunda sanayi, imalat ve
işletmeden işletmeye hizmet sektörlerini desteklemek amacıyla başladı

7,2 milyon Euro değerinde önemli bir destek sağlayacak olan İş İstihdamını
Koruma ve Yaratma Destek Paketi Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir.
Bu destek paketi, Kıbrıs Türk toplumunda yiyecek ve içecek sektörü ile birlikte
saç ve güzellik hizmetleri sektörlerinde 1.500’ü aşkın işletmeye destek
sağlayan 3 milyon Euro değerindeki 'İşletmelere Can Suyu Desteği'
programının başarıyla tamamlanmasının ardından hayata geçirilmektedir.

Yeni destek programı, programın uygunluk kriterlerini taşıyan KOBİ'lere
finansal ve teknik destek sağlayarak ekonomik istikrara katkıda bulunmayı,
daha fazla istihdam kaybı yaşanmasını önlemeyi, ayakta kalabilir KOBİ'lerin
sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni istihdam imkanları yaratmayı ve büyümeyi
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destek programı iki aşamadan oluşacaktır: I. Aşama sanayi, imalat ve
işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 10 çalışanı olan uygun yaklaşık
1.000 KOBİ'ye 1.500 Euro destek sağlayacaktır.

II. Aşama, sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 49
çalışanı olan yaklaşık 100 KOBİ'yi destekleyecektir. Uygun KOBİ'lerin
programın uygunluk kriterlerini taşıdıklarını göstermeleri, istihdamı koruma,
yeni personel işe alma, büyümeye yönelik yeni pazar/ürün geliştirme, gelişme
ve/veya çeşitlendirme potansiyelleri ile birlikte AB'nin inovasyon, dijitalleşme ve
yeşil ekonomi alanlarındaki yatırım önceliklerini göz önünde bulundurduklarını
da göstermeleri istenecektir. İkinci aşamada uygun KOBİ'lere sağlanacak
maksimum desteğin miktarı 60.000 Euro olacaktır.
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Programın I. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı 25 Şubat 2021 ile 16 Nisan
2021 tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15:00'e kadar) açık olacaktır. Yalnızca
bu linkte bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular
kabul edilecektir. Ayrıca, aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmak da mümkün
olacaktır.
Programın II. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı daha sonraki bir tarihte
duyurulacaktır.
 
Başvuru hakkında detaylı bilgi için bu videoyu izleyin.
 
Destek programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Sanayi Odası
(KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO) ile iş birliği halinde, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-
CO tarafından uygulanan 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında
yönetilecektir.
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Avrupa Komisyonu, “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programını”
başlatacağını duyurdu
 
Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse
edilen “2021/22 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs
Programını” başlatacağını duyurdu.
 
Bu yılki AB Burs Programı kapsamında yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk öğrenci,
mezun ve uzmana burs olanağı sağlanacaktır. 2007'den bu yana AB
Burslarından 1.600'den fazla birey faydalanmıştır. Bu yılki burs programı, her
dönemde olduğu gibi, lisans ve yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra, AB Üye
Devletlerinde staj ve dil kursları da dahil olmak üzere, kısa süreli programları
kapsayacaktır. Aralarında COVID-19 ile ilgili konular da dahil olacak şekilde
öncelikli alanlar yeniden belirlenmiştir. Bu alanlarla ilgili başvuruda bulunan
adaylar, yapılacak değerlendirmede ek puan alacak ve burs kazanma şansları
daha yüksek olacaktır.
Başvurular sadece AB Bursları başvuru portalından çevrimiçi ortamda
yapılabilir. 
 
Başvurular 29 Nisan 2021 günü Kıbrıs saatiyle 23.59'a kadar kabul
edilecektir.
 
AB Burs Facebook sayfası ve AB Burs Youtube kanalından 10 Mart’ta canlı
olarak yayınlanan çevrimiçi tanıtım etkinliğini izlemek için burayı tıklayın.
Daha fazla bilgi için lütfen AB Burs Programı web sayfasını ziyaret edin veya
bu adrese e-posta gönderin.
AB Burs Programı, tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve
British Council tarafından yürütülmektedir.
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COVID-19 ile Mücadelede İş Birliği

Avrupa Komisyonu, COVID-19 önlemlerini vurgulamak, aşılar hakkında bilgi
sağlamak ve Kıbrıs Türk toplumunda farkındalığı artırmak için 12 Şubat'ta
Zoom platformu üzerinden bir çevrimiçi etkinlik düzenledi.

Çevrimiçi etkinlik sırasında, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr.
Cenk Soydan, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Alt
Komite Üyesi Dr. Figen Gülen İnce, TAIEX Uzmanları olan Enfeksiyon
Hastalıkları Epidemiyolojisi Uzmanı Elisabeth Kanitz ve Halk Sağlığı Uzmanı
Jeannette de Boer, COVID-19 önlemlerini tartışarak aşılarla ilgili soruları
yanıtladı. Etkinlik, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasında da canlı olarak
yayınlandı ve katılımcılar konuşmacılara soru sorma şansı buldular.

Çevrimiçi etkinliği izlemek için buraya tıklayın.
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COVID-19 salgını karşısında AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna desteği devam ediyor. AB
uzmanları, Mart 2020’den beri, salgının getirdiği zorluklarla daha hızlı mücadele

edilmesinde Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı olmaktadır.

AB, Gıda Güvenliği Standartlarının Önemini Vurguladı

Avrupa Komisyonu, 26 Şubat günü gerçekleştirilen webinarda, gıda güvenliği
standartlarının önemini ve Avrupa Birliği'nin gıdaların daha güvenli hale getirilmesine
nasıl katkı sağladığını vurguladı.  

Veteriner Dairesinden Mehmet Demirpençe webinarda yaptığı sunumda, gıda
güvenliği konusunda bugüne kadar kaydedilen ilerlemeleri sundu ve ileriye dönük
önerilerde bulundu. Ardından, AB tarafından finanse edilen Tarım Danışmanlık
Hizmetleri Projesi Ekip Lideri Donald Aquilina, projeleri kapsamında gıda güvenliğine
katkıda bulunan AB finansmanlı faaliyetlerin ana hatlarını sundu. Kıbrıs Türk Sanayi
Odası'ndan Kemal Öztürk ise gıda işletmelerinin gıda güvenliği standartlarını
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uygulamada karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Son olarak, AB Program Destek
Ofisinden Ankica Labrovic, AB standartlarının özellikle hayvansal kaynaklı gıda
üretim zinciri boyunca uygulanmasını desteklemek amacıyla AB tarafından finanse
edilen yeni projeyle ilgili planları aktardı. 

AB, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye ve gıda güvenliği zincirini iyileştirmeye
katkı sunmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB
Yardım Programı kapsamında 2007 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumunda
hayvancılık sektörü ve gıda güvenliğine destek sağlayan birçok projeye 15 milyon
Euro'nun üzerinde kaynak aktarmıştır. AB bu yıl içerisinde, üç yıl sürecek ve 3 milyon
Euro bütçe ile hayata geçirilecek ve özellikle hayvansal gıdalar konusunu ele alacak
olan yeni bir projeye başlayacaktır. Gıda güvenliği, gıda üretiminin ve tedarik
zincirinin tehlikeli organizmalara, kimyasal maddelere, onaylanmamış gıda katkı
maddelerine, gıdayla temas eden malzemelere veya fiziksel öğelere karşı
korunmasıyla alakalıdır. AB tarafından finanse edilen yeni Gıda Güvenliği projesi,
gıda güvenliği sisteminin temel bileşenlerini geliştirecek, hayata geçirecek ve ayrıca
AB standartlarının hayvansal gıda üretim zinciri boyunca etkili bir şekilde
uygulanmasına da destek olacaktır.

Dil Alanında Destek Projesi Şubat Ayında İlk Atölye Çalışmasını
Düzenledi
 
AB tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi, Kıbrıs Türk
toplumunda yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinin kapasitesini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu amaçla proje, tutarlı terminoloji kullanımı için araçlar
sunarken, çevirmenlerin ve tercümanların mesleki gelişimine yönelik faaliyetler
düzenlemektedir.
 
Bu kapsamda proje tarafından 27 Şubat günü “Sözlü çeviride uluslararası
kabul gören mesleki kavramlar, uygulamalar ve terminoloji” başlıklı çevrimiçi
kişisel gelişim atölye çalışması düzenlendi. Uluslararası kabul gören kavram,
uygulama ve mesleki terminoloji üzerinde durulan ve mesleki gelişimi
hedefleyen atölye çalışmasına 14 çevirmenin yanı sıra gözlemci olarak 12
öğrenci katıldı. Katılımcıların sözlü çevirinin temelleri üzerinde hemfikir
olmasının hedeflendiği etkinlik, projede sözlü çeviriye yönelik düzenlenecek
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diğer çalışmalara temel oluşturacaktır.
 
Proje etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için Facebook sayfasını ziyaret edin.

Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta iki toplumlu iş birliği çerçevesinde UNDP Kıbrıs’ın sağladığı
teknik destek ile iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından

gerçekleştirilen Othello Kalesi'nin restorasyonu için 900 bin Euro kaynak sağladı. 700
yıl önce inşa edilen ve modern adını Shakespeare'in ünlü oyunundan alan Kale,
bugün adanın en değerli kültürel ve tarihi miras alanlarından biri olarak gururla

ayakta duruyor. Nerede olursanız olun, unutulmaz bir deneyim için bu bağlantıyı takip
ederek bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla 360 derecelik bir sanal tur

gerçekleştirerek bu şahesere bir kez daha hayran kalabilirsiniz!

Gelecek Aktiviteler ve Temalar

Dünya Tiyatrolar Günü
"Kıbrıs’ta Kültürel Çeşitliliğin ve Kültürler Arası Diyaloğun Güçlendirilmesinde
Tiyatronun Rolü" konulu Çevrimiçi Etkinlik
27 Mart 20:00-21:00 @ Zoom Platformu ve Facebook Canlı Yayını
 
"Irkçılıkla Mücadele" konulu Lise Öğrencileri için Atölye Çalışması
5 ve 6 Nisan 16:00 - 17:30 @ Zoom Platformu
 
"Çevrimiçi Dezenfermasyona Karşı Farkındalığın Artırılması" konulu Webinar
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Güncel bilgiler ve gelecek aylardaki aktivitelerimiz için Facebook sayfamızı ziyaret
edin!

AB Bilgi Merkezi’nin amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerleri, politikaları, AB
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 © 2021 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.
  

 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

  

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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