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Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu 

 

Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek 

Kuruluşları 

 

Ek A.1 – Kavram Belgesi 

 

Bütçe Kalem(ler)i: BGUE-B2017-13.070100-C8-SRSS 

Referans: 

EuropeAid/156332/DH/ACT/CY 

 

Kavram belgeleri son teslim tarihi1: 

08/06/2018 Saat 12:00 (Brüksel Saatine Göre) 

Yerel saate çevirmek için buraya tıklayını2z. 

Proje adı:  

Esas başvuru sahibinin 

ismi: 

 

 

 

Dosya No  

(Sadece Resmi Kullanım Amaçlı) 

 

 

                                                 
1  PROSPECT ile çevirimiçi başvuru bu teklif çağrısı için zorunludur (bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2). 

PROSPECT’deki tüm tarih ve saatler Brüksel saatine göredir. Başvuru sahipleri, IT desteğin Pazartesi – Cuma 

günleri arasında Brüksel saatiyle 08:30 – 18:30 arasında açık olduğunu not etmelidir (resmi tatiller hariç).  

2 Örnek saat çeviriciye https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


  

EuropeAid/156332/DH/ACT/CY 

  

UYARI 

Başvuru formunuzda yer alan tüm kişisel bilgiler (isimler, adresler, özgeçmişler, vb), kişisel verilerin 

Topluluk kurumları ve birimleri tarafından işlenmesi sırasında bireylerin korunması ve bu tip verilerin 

serbest dolaşımı hakkında 45/2001 sayılı AT tüzüğüne uygun olarak kaydedilerek işleme konulacaktır. 

Aksi belirtilmedikçe, bu formda yer alan sorulara verdiğiniz yanıtlar ve talep edilen kişisel veriler, 

başvurunuzun hibe başvuru rehberi doğrultusunda değerlendirilebilmesi için gerekli olan bilgilerdir ve veri 

denetçisi tarafından yalnızca bu amaçla işleme konulacaktır. Kendi kişisel bilgilerinizin işleme konması ile 

ilgili detayları aşağıdaki bağlantıda yer alan gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz:  

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A 

  EuropeAid için: Bu teklif çağrısı için veri denetleyicisi EuropeAid hukuki işler biriminin başkanıdır.  

 

Bu doküman ve beraberindeki ekler, İngilizce olarak yazılmış olan 4. Özel Sektör Gelişim Hibe Programı 

Teklif Çağrısına ilişkin orijinal Rehberin ve eklerinin Türkçe’ye tercümesidir. Potansiyel başvuru 

sahiplerini davet ederken bilginin erişimini kolaylaştırmak için sadece bilgi amaçlı olarak sunulmakta 

olup, hiçbir şekilde resmi bir belge olarak kabul edilmemelidirler ve içerikleri teklif çağrısının parçası 

sayılmamalıdır. Tercümenin doğruluğu konusunda ne sarahaten ne de ima yoluyla garanti 

verilmemektedir. Tercümede yer alan bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir soru doğduğu takdirde 

belgelerin resmi versiyonu olan İngilizce versiyona bakınız. Tercümeden doğan aykırılıklar veya 

farklılıklar bağlayıcı olmayıp, uygunluk veya yürürlük açısından yasal bir bağlayıcılığı yoktur. 

. 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A
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1 KAVRAM BELGESİ  
 

Kavram belgesini doldururken, bu belgenin sonunda yer alan talimatlara uymak zorunludur.  

 

1.1. Proje tanımı 

1.1.1. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz: 

Proje Hedefleri 
<Genel Hedef(ler)> 

<Özel Hedef(ler)> 

Hedef grup(lar)3  

Nihai faydalanıcılar4  

Tahmini sonuçlar  

Ana faaliyetler  

 

 
1.1.2. Proje tanımı: Talimatlarda yer alan 5 noktanın tamamına cevap veriniz:(en çok 1 sayfa) 

<metni buraya yerleştiriniz> 

 

 

 

 

 

                                                 
3Hedef gruplar proje maksadı düzeyinde, faaliyetlerden doğrudan faydalanacak olan grup ve tüzel  kişileri anlatır.  

4Nihai faydalanıcılar toplum veya genel sektör düzeyinde projeden uzun vadede faydalanacak olanları anlatır.  
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1.2. Projenin İlgililiği (en fazla 3 sayfa) 

1.2.1. Teklif çağrısında belirtilen hedefler/sektörler/konular/özel önceliklerle ilgililiği 

<metni buraya yerleştiriniz> 

 

 

 

 

 
1.2.2. Hedef ülke/ülkeler, bölge(ler) ve/veya ilgili sektörlerin özel ihtiyaç ve kısıtlarıyla ilgililiği 

(diğer AB girişimleri ile arasındaki sinerji ve tekrardan kaçınma da dahil) 

<metni buraya yerleştiriniz> 

 

 

 

 

 
1.2.3. Hedef gruplar ve nihai faydalanıcıları, ve bunların ihtiyaç ve kısıtlamalarını tarif ediniz ve 

faaliyetinizin bu ihtiyaçlara nasıl hitap edeceğini belirtiniz.  

<metni buraya yerleştiriniz> 

 

 

 

 

 
 

1.2.4. Özel katma değer unsurları 

<metni buraya yerleştiriniz> 
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2 ESAS BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ  
 

Aşağıda imzası bulunan ve esas başvuru sahibinin imza yetkisine haiz yetkili kişi 

tarafından temsil edilen ve mevcut başvuru bağlamında, sunulan projede eş başvuru 

sahip(leri) ve bağlı kuruluşlar(ı) temsil eden esas başvuru sahibi işbu belgeyle beyan eder 

ki: 

 

1. Esas başvuru sahibi, Başvuru rehberinin 2. kısmında belirtilen profesyonel yeterlilik ve niteliklere 

ve finansman kaynaklarına sahiptir; 

2. Esas başvuru sahibi hibe başvuru formundaki bağlı kuruluşların beyanlarında öngörülen 

yükümlülükler ile iyi ortaklık uygulamaları ilkelerine uymayı taahhüt eder; 

3. Esas başvuru sahibi, varsa eş başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlarla birlikte projenin hazırlanması, 

yönetilmesi ve uygulanmasından doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmez; 

4. Talep edilen hibe miktarı EUR 60.000’nun üzerindeyse: Esas başvuru sahibi, eş başvuru sahipleri 

ve bağlı kuruluşlarla Pratik Rehber’in 2.3.3. kısmında (Aşağıdaki internet adresinden erişilebilir: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do) sıralanan ve sözleşme kapsamı dışında bırakılma 

durumlarından herhangi birine sahip değildir. Ayrıca esas başvuru sahibinin ve varsa eş başvuru 

sahipleri ve bağlı kuruluşların bu durumlardan birine sahip olmalarına rağmen katılması halinde, 

Pratik Rehber’in 2.3.4’üncü kısmına göre diğer prosedürlerden de hariç tutulabilecekleri onaylanır 

ve kabul edilir; 

5. Esas başvuru sahibi, her bir eş başvuru sahibi ve bağlı kuruluş başvuru rehberinin 2.4’üncü 

kısmında şart koşulan destekleyici belgeleri istek üzerine derhal sunmak durumundadır; 

6. Esas başvuru sahibi, ve (varsa) her bir eş başvuru sahibi ve bağlı kuruluşlar başvuru 

rehberinin 2.1.1 ve 2.1.2 kısımları altında belirtilen kriterlere uygundurlar.  

7. Bir hibe alması tavsiye edilmesi halinde esas başvuru sahibi, eş başvuru sahipleri ve başlı 

kuruluş(lar) başvuru rehberine ekli bulunan (Ek G) standart hibe sözleşmesinde (veya esas 

başvuru sahibinin destekçilerinin Avrupa Komisyonu tarafından olumlu bir şekilde 

değerlendirildiği bir organizasyon olması halinde PA Hibe Anlaşması’nda) yer alan sözleşmeden 

doğan koşulları kabul eder; 

Pratik Rehberin 2.3.3.1 kısmında sıralanan durumlardan herhangi birine sahip olmamıza rağmen 

katılmamız veya sunulan beyanların veya bilginin yanlış olduğunun kanıtlanması halinde bu prosedürden 

reddedilmeye ve ihraç edilme şeklindeki idari yaptırımlara ve verilecek olan hibenin toplam tahmini 

değerinin %2 ile %10 arasını yansıtan para cezasına tabi tutulabileceğimizi ve Pratik Rehber’in 

2.3.4’üncü kısmında belirtilen koşullara uygun olarak bu bilginin Komisyon’un web sitesinde 

yayınlanabileceğini kabul ederiz. AB’nin mali çıkarının korunması amacıyla kişisel verilerimizin iç 

denetim hizmetlerine, Erken Tespit ve İhraç Sistemi, Avrupa Hesap Mahkemesi’ne, Finansal 

Düzensizlikler Paneli’ne veya Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi’ne aktarılabileceğinin bilincindeyiz. 

Esas başvuru sahibi adına imzalandı 

 

İsim  

İmza 

 

 

Pozisyon  

Tarih  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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[Kavram belgenizi sunmadan önce aşağıdaki talimatları siliniz] 

KAVRAM BELGESİNİ HAZIRLAMA TALİMATLARI  

Esas başvuru sahibi, kavram belgesinin: 

• bu belgenin 1. Sayfasının doldurulup sunularak kavram belgesinin kapak sayfası olarak içermesini,  

• Arial 10 yazı tipinde 2 cm kenar boşluğu ve tek satır aralığı ile (A4 boyutunda) 5 sayfayı 

geçmemesini, 

• aşağıdaki başlıklarda istenilen bilgiyi istenilen sırada ve göreceli önemine oranla sunmasını 

(başvuru rehberindeki değerlendirme puanlarına bakınız); 

• (değerlendirmenin yalnızca sunulan bilgiye dayanarak yapılacağından) tam bilgi sunulmasını; 

• değerlendirme sürecini kolaylaştırması adına mümkün olduğunca temiz bir şekilde 

düzenlenmesini sağlamalıdır. 

 

1.1. Proje Tanımı 

1.1.1.  Tabloyu doldurunuz 

1.1.2.  Lütfen aşağıdaki bilgilerin tamamını belirtiniz: (en fazla 1 sayfa) 

i. Proje hazırlığına ilişkin arka planı anlatınız. 

ii. Bölüm 1.1.1’de yer alan tabloda gösterilen proje hedeflerini açıklayınız.  

iii. Kilit paydaş gruplarını, bunların proje ile ilgili tutumlarını ve yürüttüğünüz istişareleri belirtiniz. 

iv. Önerilen faaliyetlerin türünü kısaca özetleyiniz ve ilgili beklenen çıktıları, sonucu(sonuçları) ve 

etkileri, faaliyet  grupları arasındaki bağlantıların/ilişkilerin tanımını içerecek şekilde belirtiniz. 

v. Projenin geniş zaman dilimini özetleyiniz ve göz önünde bulundurulan her türlü spesifik unsuru 

tanımlayınız. 

 

1.2.  Projenin ilgililiği (en fazla 3 sayfa) 

1.2.1. Proje teklif çağrısının amaçları/sektörleri/temaları/spesifik önceliklerine ilgililiği  

Lütfen aşağıdaki bilgilerin tümünü belirtin: 

i. Faaliyetin ilgililiğini proje teklif çağrısının amacı(amaçları) ve önceliğine(önceliklerine) göre 

açıklayınız. 

ii. Faaliyetlerin ilgililiğini başvuru rehberinde belirtilen her türlü spesifik alt tema/sektör/alan ve 

diğer her türlü spesifik gerekliliklere göre açıklayınız, örnek: yerel sahiplik, vb. 

iii. Başvuru rehberinde belirtilen hangi beklenen sonucun ele alınacağını açıklayınız. 

 

1.2.2. (Diğer AB girişimleriyle sinerji de dahil olmak üzere ve tekrardan kaçınarak) hedef 

ülke/ülkeler, bölge(ler) ve/veya ilgili sektörlere ilişkin özel ihtiyaçların ve kısıtların ilgililiği 

Lütfen aşağıdaki bilgilerin tümünü belirtin: 

i. Hedef ülke/ülkeler, bölge(ler) ve/veya sektörlerdeki ön proje durumunu (mümkün olduğunda 

nicel veri analizini dâhil ediniz) açıkça belirtiniz.  

ii. Projenin ele alacağı sorunların detaylı bir analizini ve her seviyede nasıl ilişkili olduklarını 

hazırlayınız. 

iii. Projeyle ilgili ulusal, bölgesel ve/veya yerel seviyede üstlenilen her türlü önemli planla ilgili bilgi 

veriniz ve projenin bu planlarla nasıl ilgili olduğunu açıklayınız. 
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iv. Projenin önceki bir projenin devamı olması halinde, önceki projenin faaliyetlerini/sonuçlarını ne 

şekilde geliştirmeyi hedeflediğini açıkça belirtiniz; yapılan her türlü değerlendirmenin esas 

sonuçlarına ve tavsiyelerine değininiz.  

v. Projenin daha büyük bir programın bir parçası olması halinde, o programla veya diğer her türlü 

planlanmış projeyle nasıl uyum sağladığına veya nasıl ayarlandığını net bir şekilde açıklayınız. 

Özellikle Avrupa Komisyonu’nun diğer girişimlerine ilişkin potansiyel sinerjileri belirtiniz.  

 

1.2.3. Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları, ihtiyaçlarını ve kısıtlarını açıklayıp belirleyiniz ve 

projenim bu ihtiyaçları nasıl ele alacağını belirtiniz. 

 

Lütfen aşağıda belirtilen tüm bilgileri belirtin:   

i. Seçim kriterleri de dahil olmak üzere her bir hedef grup ve nihai faydalanıcılara ilişkin (mümkün 

olduğunda nicel) açıklama yapınız.  

ii. Her bir hedef grup ve nihai faydalanıcıların ihtiyaç ve kısıtlarını tespit ediniz.  

iii. Teklifin, hedef grupların ve nihai faydalanıcıların ihtiyaçlarına ve kısıtlarına olan ilgililiğini 

gösteriniz. 

iv. Hedef grupların ve nihai faydalanıcıların katılımını sağlayan her türlü iştirak sürecini açıklayınız. 

  

1.2.4. Özel Katma Değer Unsurları 

Varsa, Örneğin, kamu-özel ortaklığının teşvik ve konsolide edilmesi, inovasyon ve en iyi uygulama veya 

çevre konuları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit fırsatlar, engelli bireylerin ihtiyaçları, azınlık ve yerli 

halkların hakları gibi diğer ortak ilgili alanı konularındaki özel katma değer unsurlarını belirtiniz. 

 

1.3  Esas başvuru sahibi, (varsa eş başvuru sahipleri ve bağlı tüzel kişiler) 

Adreslerde, telefon numaralarında, faks numaralarında veya e-posta adreslerindeki her türlü değişiklik 

Sözleşme Makamına yazılı olarak bildirilmelidir. Sözleşme Makamı, bir başvuru sahibi ulaşamaması 

durumundan sorumlu tutulmaz. 
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 [Lütfen kavram belgenizi teslim etmeden önce aşağıdaki kontrol listesini siliniz] 

 

Başvuru sahip(ler)i için Kontrol Listesi    

EuropeAid/156332/DH/ACT/CY  

(esas başvuru sahip(ler)i tarafından sadece kendini değerlendirmek için kullanılacaktır) 

 

 

 

Projenin Adı: 
   

Kavram Belgenizi göndermeden önce, aşağıdaki kriterlerin 
eksiksiz sağlanmış olduğunu kontrol ediniz:   

Evet Hayır 
Uygulanmaz 

(N/A) 

1. Doğru hibe başvuru formu kullanılmıştır.     

2. Kavram belgesi için hazırlanan talimatlar takip edilmiştir.    

3. Bu çağrı için teklif bilgisayarda ve bu teklif çağrısı için uygun bir 
dilde yazılmıştır  

   

4. Kavram belgesinin elektronik versiyonu (CD-ROM) eklenmiştir. 
(PROSPECT aracılığıyla başvuruyorsanız ‘Uygulanmaz’ (N/A) 
kutusunu işaretleyin).  

   

5.  Rehberin 2.2 bölümünde belirtilen bir adet orijinal belge ile 
suret(ler) eklenmiştir.(PROSPECT aracılığıyla başvuruyorsanız  
(N/A) kutusunu işaretleyin). 

   

6. Başvuru sahibi beyannamesi doldurularak imzalanmıştır.    

7. Proje, uygunluk kriterlerine uygun ülke(ler)de yürütülecektir.    

8. Proje, gerekli minimum ülkede uygulanacaktır. (minimum ülke 
sayısı zorunlu değilse: Lütfen ‘Uygulanmaz’ kutusunu işaretleyin) 

   

9. Proje süresi, Rehber bölüm no 2.1.4’te müsaade edilen asgari 
süreye eşittir veya daha uzundur.    

   

10.  Proje süresi, Rehber bölüm no 2.1.4’te müsaade edilen azami 
süreye eşittir veya daha azdır. 

   

11. Talep edilen (AB) katkı (miktarı), rehber bölüm 1.3’te müsaade 
edilen asgari miktara eşit veya bundan daha fazladır. 

   

12. Talep edilen (AB) katkı (miktarı), rehber bölüm 1.3’te müsaade 
edilen azami miktara eşit veya bundan daha azdır. 

   


