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TEKLİF ÇAĞRISI 

The Orange Tulip Fund 

Bir AB ortağı olarak ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, Hollanda, Kıbrıs'taki 
toplumlar arasında köprüler kurulmasına ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
istemektedir ve iki toplumlu, iki taraflı bir temele dayanan kapsamlı ve dayanıklı bir 
anlaşmaya yönelik süreci desteklemeyi amaçlamaktadır 

Bu nedenle, Lefkoşa'daki Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Kıbrıs'ta toplumlararası işbirliğini 
teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetler için bir teklif çağrısı başlatmaktadır.   

 

Hangi kriterler aranmaktadır?  

- Herhangi bir kurum/kuruluş veya gerçek kişi (gerçek kişiler/kişi grupları) başvurabilir; Ancak 
doğrudan kar amacı güden faaliyetler uygun değildir. 

 
- Faaliyet veya proje, Kıbrıs'taki topluluklar arasındaki temasları ve işbirliğini açıkça teşvik 
etmelidir ve sürdürülebilir işbirliği için bir temel oluşturmaya katkıda bulunmalıdır. 

 
- Teklif, aşağıdaki tematik alanlardan birine uyacaktır: çevre ve sürdürülebilir kalkınma; eğitim 

ve araştırma; kültür; medya; girişimcilik ve yenilikçilik; insan hakları (cinsiyet eşitliği ve herkes 
için eşit haklar dahil) ve barış inşası-; Avrupa işbirliğinin desteklenmesi; sosyal kaynaştırma; 
gençlik değişimi; ve spor. 

 
- Minimum miktar: 500 EUR; azami miktar: 10.000 EUR; 

 
- Geniş ve çeşitli hedef gruplara ulaşan yenilikçi fikirlere öncelik verilecektir; 

 
- Kıbrıs'ta yerel etkiye sahip fikirlere öncelik verilecektir; istisnai olarak, proje öncülerinin 
Hollanda'daki meslektaşları ile temasa geçmeleri ve bir ziyaretçi programı düzenlemeleri 
şartıyla, Hollanda'ya seyahati içeren faaliyetler gerçekleştirilebilir. 

 
- Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden (Gazimağusa, Girne, Larnaka, Limasol, Lefkoşa, Pafos) proje teklifi 
gönderilebilir. 

 
- Fon uygulaması iki yıl sürecektir; tüm faaliyetler 2020 yılı sona ermeden önce planlanmalıdır 

ve uygulanmalıdır. 
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 Proje teklifi nasıl gönderilir? 

Aşağıdakiler proje tekliflerinde (İngilizce olarak) açık ve özlü belirtilmelidir: 

o Projenin amacı. 
 

o Faaliyetlerin bir tanımı ve zaman çizelgesi. 
 

o Hedef kitlenin tanımı ve hedef kitlenin nasıl dahil olduğu. 
 

o Teklifi sunan kişilerin / kuruluşların tanımı. 
 

o Projeden sorumlu olan kişinin irtibat bilgilerinin ayrıntıları (adı / iletişimi). 
 

o Maliyetlerin açık bir şekilde dağıtılmasını içeren bir bütçe. 
 

o Daha önce gerçekleştirilen ilgili faaliyetlerin açıklaması (varsa). 
 

o Diğer bağışçılar tarafından eş finansmanın öngörülüp öngörülmediğinin bir göstergesi 
(bu bir artı olacaktır) 

 
Fon tarafından desteklenen tüm projeler ve faaliyetler iyi yönetim ilkelerini takip edecektir; 
katılımcı ve hesap verebilir olmalıdırlar. Yolsuzluk ve uygunsuz davranışa sıfır tolerans 
gösterilecektir. 

Proje teklifleri (İngilizce yazılmış halde), en geç 13 Mayıs 2019 tarihine kadar nic-
rsvp@minbuza.nl adresine gönderilebilir. 

Daha fazla bilgi için: Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Lefkoşa, nic-rsvp@minbuza.nl veya +357 
22 873666. 

 

BM Güvenlik Konseyi Kararı 2453’e göre (Karar oy birliğiyle 30 Ocak 2019 tarihinde kabul 
edilmiştir): 

Urging the sides to step up their efforts to promote intercommunal contacts, reconciliation 
and the active engagement of civil society, including bi-communal initiatives and 
development projects where the two communities can work together and jointly benefit, and 
the encouragement of cooperation between economic and commercial bodies and to remove 
all obstacles to such contacts… 

Increase and strengthen the participation of civil society, including women’s organisations 
and youth in the process; provide direct support and encouragement to civil society 
organisations to enhance inter-communal contact and trust-building, with a view to 
mobilising greater support for the settlement process at large; 


