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KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB YARDIM PROGRAMI
 
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ'leri)
destelemek amacıyla 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,
Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun ve sektörel bazda iş birliklerinin ve
ortaklıkların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu teklif çağrısının öncelikleri:

1. a) sivil toplumun
kapasitesinin
artırılması ile birlikte

2. b) aşağıda belirtilen
konulardan en az birini
içermektedir: çevre ve
iklim değişikliği, insan

Teklif çağrısında aynı
öncelikleri taşıyan iki ayrı
lot yer alacaktır. Ancak, lotlar
altında sağlanan AB hibe
desteğinin miktarı ve potansiyel
süreleri farklı olacaktır.

Lot 1'de (400.000 Euro)
hibe desteği 30.000
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hakları, iyi yönetişim,
sosyal kapsayıcılık ve
gençlerin katılımı, medya
okur-yazarlığı ve etik
gazeteciliğin
desteklenmesi.

Euro'dan başlayarak
60.000 Euro'ya kadar
olacak, süresi de 6 ile 36
ay arasında olacaktır. 
Lot 2'de (1.600.000 Euro)
hibe desteği 75.000
Euro'dan başlayarak
320.000 Euro'ya kadar
olacak, süresi de 24 ile 36
ay arasında olacaktır.

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).
Başvuru sahiplerine yönelik Rehbere ve başvuru paketine 169185 referans
numarasıyla bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, Hibe Çağrısı'nın Başvuru Rehberi ve Eklerinin resmi olmayan Türkçe
çevirisine de bu adresten ulaşabilirsiniz.
AB Hibe Destek Ekibi tarafından organize edilen bilgilendirme toplantıları Ağustos
ayının başında başlamış olup, Eylül ayı sonuna kadar hem çeşitli bölgelerde hem de
online olarak devam edecektir. Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere
ulaşmak için bu sayfaları ziyaret edebilirsiniz:
 www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve 
www.facebook.com/ABhibedestek

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 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne teslim etmiştir.

AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen yaklaşık 80.000 Euro değerindeki
kişisel koruyucu ekipmanlar 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde iki kısımda başarılı bir
şekilde getirilmiştir. Sağlanan kişisel koruyucu ekipmanlar, 12.500 adet tek kullanımlık
cerrahi maske, 4.500 adet alkollü el dezenfektanı şişesi, 170 çift bot, 340 çift ağır iş
botu, 11.000 adet eldiven, 3.400 adet ağır iş eldiveni, 288 adet koruyucu gözlük ve 50
adet yeniden kullanılabilen önlük içermektedir.

Bu kişisel koruyucu ekipmanlar sayesinde AB desteği, sağlık sektörünün ötesinde,
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yerel hizmetlerde de hijyenin artırılması ve böylece olası bir virüs yayılımının
engellenmesinde katkıda bulunacaktır.

Avrupa Komisyonu ve Jazz Education Abroad (JEA) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Avrupa Caz Atölyesi, 23, 24, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 24 öğrencinin
katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.  Dört gün süren atölye çalışması, her yaştan,
her türlü müzik aleti çalan ve her seviyedeki müzisyenlere, öğrencilere ve müzik
öğretmenlerine kapılarını açtı. Avrupa Caz Atölyesi 2020, 28 Temmuz Salı günü,
öğrencilerin, caz atölyesi sırasında farklı gruplarda yaptığı çalışmalardan oluşan
müzik dinletisi ile son buldu.  
 
Caz atölyesi, Dr. Gene Aitken’in sanat direktörlüğünde, caz ustaları Mariano Abello
(Saksafon/Flüt), Deborah Carter (Vokal), Loizos Paphitis (Gitar), Andreas Panteli
(Piyano), Cahit Kutrafalı (Bas), Gonzalo Maestre (Davul), Miguel Blanco
(Aranjman), Dr. J Kyle Gregory (Dinleme Sınıfı) ile öğrenciler için sosyal zaman
uygulayıcıları Janine Lustosa ve Thais Abello tarafından dört gün boyunca 10:00 -
16:00 saatleri arasında yapılan paralel atölye çalışmaları ile gerçekleştirildi. Atölye
çalışması sonunda tüm katılımcılara dijital sertifika verildi.
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Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında 29
Temmuz günü düzenlenen “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu webinarda,
yangınların önlenmesine yönelik AB politikaları ile koordinasyon ve iş birliğinin önemi
vurgulandı.
 
Webinarda, İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinden Ekoloji Profesörü Prof.
José M. Moreno ve Türkiye'deki Kastamonu Üniversitesi'nden Orman Yangınları
Profesörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Avrupa Birliği’nde yangınların önlenmesine ilişkin
politikalardan bahsederken, AB ve Akdeniz bölgesindeki en iyi uygulamaların yanı
sıra orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin önemini de
vurguladılar. Konuşmacılar ayrıca koruma alanlarındaki yangınların etkilerine de
değindiler.
 
Orman yangınları Avrupa genelinde ve özellikle Akdeniz bölgesinde ciddi ve artan bir
tehdit oluşturmaktadır. Orman yangınlarının önlenmesi, yangına karşı hazırlıklı olma
ve müdahale yöntemleri, birbiriyle yakından ilişkili konulardır. Uzun süreli kurak
dönemler orman yangınları riskini artırmaktadır. Yağmur ve rüzgar gibi hava koşulları,
bitki örtüsü, arazi yapısı ve orman yönetimi uygulamaları, orman yangınlarının
ölçeğini büyük ölçüde etkileyen faktörlerdir. İklim değişikliği sebebiyle yangın riskinin
daha da artması beklenmektedir. Yangınlar giderek daha fazla insanın hayatına mal
olacak ve devasa yangınların tahrip edeceği alanların bütünüyle yeniden
toparlanması daha uzun sürecektir.
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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.

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!
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Çocuklar İçin Online Eğitim Serileri: Enerji Verimliliği
 
AB Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında AB Bilgi Merkezi tarafından, enerjiyi
verimli kullanma konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla kısa videolardan
oluşan bir eğitim serisi düzenlendi. “Enerji Verimliliğini Öğreniyorum” online eğitim
serisi 6 (altı) eğitim videosundan ve AB finansmanlı Enerji ve Çevre Bilinçli Çocuklar
Projesi kapsamında hazırlanan bir animasyon filminden oluştu. Bu linkten de
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erişilebilen eğitim videoları 29 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında AB Bilgi
Merkezi Facebook sayfasında yayınlandı ve yaklaşık 2.700 kişi tarafından izlendi.

AB tarafından Özel Sektör Gelişim Hibe Programı altında
finanse edilen Genç Girişimciler Teknik Destek Projesi
kapsamında, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM),
Temmuz ayında gerçekleştirilen online eğitim programları ile
aktivitelerine devam etti. Pazarlama İletişimi konulu ilk
etkinlik 9 Temmuz'da gerçekleştirildi. 24 Temmuz'da
gerçekleştirilen ikinci online etkinlikte ise COVID sonrasında
yeni ekonomik kalkınma ve girişimciliğin nasıl
etkileneceği ele alındı. 29 Temmuz'da düzenlenen ayın son
etkinliğinde de teknik ve ekonomik olarak girişimciliğin
geliştirilmesi üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu
atölye çalışmaları, 20-35 yaş arası gençleri ve yeni fikirleri
olan girişimcileri hedefledi. Gelecekteki webinar ve online
eğitim programları için GİGEM’in Facebook sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

PeacePlayers-Cyprus, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Barış Oyuncuları-Kıbrıs ve
PeacePlayers-Cyprus tarafından uygulanan "Değişimin Diyaloğunu Teşvik Etmek: Gençliğin
Güçlendirilmesi Yoluyla Barış Savunuculuğu" Projesi kapsamında Kıbrıslı gençlerin karşılaştığı
zorluklarla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir anket gerçekleştirdi. Projenin genel amacı, Kıbrıs'ta
gençlerin barış söylemine dahil edilmelerine ve güçlendirilmelerine katkıda bulunmak oldu. Ada
genelinden 180'den fazla genç ankete katılım sağlayarak karşılaştıkları en büyük üç zorluğun
eğitim, Kıbrıs sorunu ve işsizlik olduğunu ifade ettiler. PeacePlayers Cyprus, proje kapsamında,
zorlukların her birini derinlemesine irdelemeyi ve gençlerle birlikte çözüm olasılıklarını içeren
politika özetleri hazırlamayı amaçlayan 3 adet beyin fırtınası etkinliği planladı. Eğitim konusundaki
ilk etkinlik, yaşları 18 ile 35 arasında değişen gençlerin bir araya gelmesiyle 25-26 Temmuz
tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinliğin hedefleri arasında, gençlerin eğitimde karşılaşılan zorluklarla
ilgili fikir ve düşüncelerini almak, katılımcılara Kıbrıs'ta eğitimin iyileştirilmesine yönelik
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deneyimlerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri güvenli bir alan sağlamak, eğitimde çarpan etki
yaratma ve akran lideri olma rolü taşıyan katılımcıları bu konuda motive etmek ve desteklemek, ve
devam niteliğindeki girişimleri uygulamalarına teşvik etmek yer aldı. Diğer etkinliklerle ilgili bilgi
almak için PeacePlayers Cyprus Facebook Sayfasını ziyaret edin.

Eylül'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
Pestisitlerin Toplum Sağlığına ve Çevreye Etkisi konulu Webinar

Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası - Sıfır Atık
Sıfır Atık (Ambalaj Atığı) konulu Webinar

Avrupa Araştırmacılar Gecesi
Gerçeğe Dayalı Politika Oluşturmada Araştırmanın Rolü konulu Webinar

Avrupa Hareketlilik Haftası
 
Avrupa Spor Haftası

Avrupa Diller Günü

Güncel bilgiler 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.

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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Beğenin! Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!

 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Copyright © 2020 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.
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