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Çağrı Teklifi 

 

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana 

politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, 

AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden 

KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını 

kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak 

adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal 

koordinatörüdür. 

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan; 

• KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, 

• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, 

• Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve 

• Girişimciliğin teşvik edilmesi 

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir. 

 

COSME Programı kapsamında “Improving SMEs' access to public procurement - 

KOBİ’lerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma” proje teklif çağrısı 

yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır. 

Çağrının Kapsamı ve Amacı 

KOBİ’lerin kamu ihaleleri piyasasına erişiminin iyileştirilmesi, Küçük İşletmeler Yasası’nda 

da belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun önemli bir hedefidir. Bu hedef çerçevesinde 

birçok önlem başlatılmasına rağmen, hala bu alandaki potansiyele ulaşılmamıştır. Bu sebeple,  

“COS-APP-2016-2-05 – KOBİ’lerin Kamu İhalelerine Erişiminin Kolaylaştırma” 

çağrısının genel amacı; KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılımlarını destekleyen aracı 

kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, KOBİ’lerin ihalelere katılımının 

iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. KOBİ’lerin ihtiyaçları ülkeden ülkeye ve sektörden 

sektöre değiştiği için, teklif sunan kuruluşlar hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre 

uyumlaştırmalıdır. Her teklif, en az konsorsiyumda temsil edilen ülkeleri kapsayacak şekilde 

sınır ötesi boyuta sahip olmak zorundadır. Bu çağrı ile; 

 Aracı kurumların KOBİ’lere, kamu ihaleleri konusunda, daha iyi ve daha çok destek 

sağlaması, 



 KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılımda daha bilgili ve daha hazır konumda olmaları, 

 Farklı üye ülkelerdeki kamu ihale mevzuatı özelliklerini gösteren materyallerin 

oluşturulması, 

 Tedarikçilerin, KOBİ’lerin özellikleri ve piyasadaki mevcut teknolojilerle ilgili daha 

iyi bilgilendirilmesi, 

 Daha fazla KOBİ’nin kamu ihalelerine katılmasının sağlanması ve 

 İhale çağrılarına katılımın sağlanması için KOBİ’ler tarafından konsorsiyumların 

oluşturulması beklenmektedir. 

 Teklif, aşağıdaki göstergeleri dikkate alarak nasıl katkı sağladığını açıklamalıdır; 

1) Etkinlikler ile ulaşılan KOBİ sayısı ( 5 üye ülkeden en az 500 KOBİ) 

2) Her üye devlet özelinde, geliştirilen rehberlik sayısı ( en az 5) 

3) Tedarikçilere yönelik etkinlik (en az 5 toplantı)  

4) Partner eşleştirme etkinliklerinin sayısı ( en az 10) 

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı 

- Üye devletlerarasındaki ihalelere ilişkin bilgi alışverişi ( ihale uyarıları, kamu 

ihalesiyle ilgili ülkenin önemli unsurlarına ilişkin kılavuz) 

- KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri ( teklif geliştirme, e-ihale yöntemlerinin 

kullanımına ilişkin vs.) 

- Eşleştirme etkinliklerinin organize edilmesi 

- Diğer üye ülkelerde teklif verme ile ilgili koçluk/ mentorluk 

- Müşterek teklifle ilgili koçluk/ mentorluk 

- Büyük işletmeler ve KOBİ’ler arasında mentorluk aktiviteleri, vb. 

Özet Zaman Çizelgesi 

Aşamalar Tarih ve zaman veya gösterge dönem 

Son Başvuru Tarihi 28/07/2016 - 17:00 Brüksel saati 

Değerlendirme dönemi* Ağustos/ Eylül 2016 

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Eylül 2016 sonu 

Hibe anlaşmasının imzalanması  Kasım 2016 

Yürürlüğe girmesi* 1 Aralık 2016 

*indikatif 

     AB Finansmanı 

 Projenin eş finansmanı için tahsis edilmiş toplam bütçe 800.000 Avro olarak 

öngörülmektedir. 

 EASME’nin 4 teklifi fonlaması beklenmektedir. 

 Hibe, geçerli maliyetlerin en fazla %75’ini ödemekle sınırlıdır. 

 EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar. 

   



Uygunluk Kriterleri 

Uygun Başvuru Sahipleri 

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Konsorsiyumlar 3 üye ülke ya 

da COSME katılımcısı ülkelerden en az 3 tüzel kişiden oluşmalıdır. Konsorsiyuma katılan 

kuruluşların ana aktivitesi, iş desteği ve/veya KOBİ’lerin kamu ihalesine katılmasının 

sağlanması olmalıdır. Bunlar; 

- Ticaret ve sanayi odaları 

- İş desteği veren kuruluşlar, inkübatörler 

- İş dernekleri ve iş destek ağları 

- İş destek hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlar 

- KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılımının desteklenmesine yönelik çalışan kamu 

otoriteleri olabilir. 

Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur: 

- AB üye ülkeleri 

- COSME katılımcısı ülkeler 

*Projenin süresi en fazla 18 ay olmalıdır.  

Operasyonel Kapasite 

Başvuru sahipleri, projeyi tamamlayabilmeleri için profesyonel yeterliliğe ve aynı zamanda 

uygun niteliklere sahip olmalıdırlar. Bu nedenle aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir; 

 Projenin yürütülmesinde ve uygulanmasında önemli konumda olan kişilerin tercihen 

Avrupa CV formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu) ya da profillerinin 

tanıtılması. CV, son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ilgili diğer projelerin listesini 

içermelidir. 

 Projeden sorumlu ana grubu oluşturan kişilerin niteliklerini ve yeterliliklerini gösteren 

bir özet tablo. 

 Örgütün önceki yıla ait faaliyet raporu. 

 Son 3 yılda gerçekleştirilen çağrıya uygun projelerin listesi.  

İlgili Dökümanlar 

Çağrı Metni: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos

-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


Elektronik Başvuru: 

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-

small-and-medium-sized-enterprises-smes 

Soru Cevap: 

EASME-COSME-PUB-PROC-CALL-2016@ec.europa.eu 

Cevaplar,  https://ec.europa.eu/easme/en/cosme sitesinde yayınlanacaktır.  
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