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Avruıa Biıliği':lilı. EU 20:0 adln] lcrdiği ]0]0 yllına yönc|ik sıüıeiisiıi lınııııIayan ına poliıikalardxn
5iri "K0rcscllcşcn Çag için Saneyi Politikas;",)laı-ak |.ejirl.nıniştir. Bu 5.jreçte. AB tjlkelerinıjc ekonoınik
l'aaliyettc btıiuııııı işJctınç|çrir %o 90'ınılaş iiziaslnı İ3msiieden KoBI'I;rc özcl öncm ıtfedi!nlektcd ir, Bt|
kapsamda tsjrlik ıanfından, J0 i 4-202Ö ]/!liaı.!ı.], kapsayan kısccs COS\4F- (lşletmclcriıı vc KOBİ.lu:in
Rckabd Edcb!li.lığı Progaaıı:) olarak adlandırıllıı biı prugııııı onuya koıruiünuşt,.ır. KOSÇEB, C05]VlE
Progrınıı nın ulusal ltooı.diııatöı-üıjür,

COSME programıirın bütçe§i. cnı el.ieıı,er oiın;

. KOBİ'lcrinfinansmanıcrişimininarıtırılması.

. Pazar]ara9ıi§imin;niyiIçştirilmesi,

. Çcıçeve koşulların gc iştirilınesi vc

. G irişinıcii;ğin tc.svi\ cdilmesı

aınacıyla 7 yıl için 2.3 milyaı \VRO,ılııak belirlgılnl j5111.

cosME .,SocıAL ECONOMY }rlsstoNs* ÇAĞRISI

cos"SEivt_20ı 9_04_0t

son oiarak gcçtjğiüniz güüliü,jr(lg CoSME l'İOgl:]ml kışs!rnında
çağnst yayım laıltı ışı j;, Çığıı ıitında şı.ınulacak tek]itler
dunJmı,]ncadtİ.

birdcn thzla tektif §uıııbilirlcf. Çaİ].,_ua

oI|!p Çağnya cair Öııemii deıaylcr vc öZet hi]d iüşalı!.la st,.n,,ll!]]aktadır.

't§ocia| E(,o||otııy iVtissions,. pıojc ıcki i f
aşağıdaki J konudan birindc ı.ılnıak

Eİitim Çcrçet,esi'. }1isyonu

'§osvıl Ekonomi }tisvonu ile

l. socjaliy rcspoisible pubiic procureııenı .'sosyıl sorum}uIok sıhibi lfunıu Alımı (§SSKil).
illlsyon u

2. Educıliı.:n |ı'aııcwork l'or sociai .cono|ny ''Sosy1| Ekonomi fçin

J. Tackliııg ıcı:iuna]/ioçaI uignployı;ıenı vıa sociiıı (,coı]()j;iy ınoicI
Bö!gcscl / Yerc| İssizliktc }tücıdclc.. Misvonu

.|, SociaJ eıo:ıoıııy clustcı5 ..sosyıl l-konomi Kiimeleri. §liıyonıı

Bu belge,5070 sayılr Elektronik imza Kanununa göre Güvenli Elektronik imza iie imzalanmıştır-
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Ba§vuıu

.,\B Finınsmını:

. Çağn kıpsaıııı:da eş finarnsınan için ıahsis cdilmiş töpjam bürçc 400,000, n vro'duı,

. Hibe miktarı uygıı hırcama|aıın ııaksiınuın Yo90'ı kaCır olacal(rır,

. Piojc ba.(ına a:ıanıi hibr, 50,000 ı\vro^dıı:"

Uygunluk Kritcrıcri;

Eaşvunı sahipleri tılzel kiŞi olria:ldlr,,I,cklii,]crin aşaği,lai(i iizellikleae sahip koılsı,,ıısiyunlaı ıarafından

suı,ıulınası gerckl icir.

AB üycsi ya tla CöSillE katt!ınıçısı l,,ir ülkcdc kurulnıuş olırlalıd|r,

Enszüçtüzclkisiiikıcnoiuşmalldlr,Kamııklırııiıişlaıı,özıiişlctmclervckurulu§iar!dıhii
olabiliı.

En az üç farklı ı\B ,ii_vesi ya,ja cosl,1E kattllİİcIsl jikcılcn kııruluş bıılırnıra]ıdlı,

!,ler ı:lkedcn bölgesel ,ıeya yefc| clzeydc cn az biİ iiamu küJrun'üJ icn]5il cdilılcliıliı,-

Projc süı,csi 6 ay öltnalüdır.

Koorrlinatiir ,' koıısoşjyuın lideri. sosyai ckonorni rnisyonu ılsıııııda cn 1yi uygulamayı

gösıcrcbilccck vere| veya lıolıesel bil, kaınu oıori|csi oilnajii|,,

Tclrliflcrin Suıulnıısı:
.rıkiiller elei(,ironjk clilrak 26 oylül 20ı9 saıt: 1?.00'yc (Bı, lisei Sı9ti) 'i(3ğar sunulabilif,

Elckt.onikbaşvuruyaornudanör,cc.'3aşvuntSaiıio|e:ilclnRchber..cokü.lirnvetültıdetaylgrıiçgrcn
.,ÇagrıMetnl..Iamol3rakiTcelenıılelidiı.,Çağri;İcnivcrliğcıilgiIidcki]mııllara§ağıdakisa!lxda

bt]lunmaktao] ı.

Bubelge,5070sıyılıEıektronikimzaKanununagöreGüYenliElektroniklmzaileimzalanmıştır.

auliyctlcıiıı bqslıııgıç tıri



İıgıı; Doktmanlır

20l9-()4_()4

A|an l: *§osynl Sorumluluk Sahibi Ksmu Alımı (SSSK}O* Misyonu

Amacı ve Kapsamı:

i(arnu kurumlan 'so.syai sörtıııılı.ıiı.ık şahibi' ıına|ları. hizınctlcri vc faaliyetleri satın aİma gücünü
kullanarok işletmclcr için iyi örnckleı, oltışturı-ıp. yol göıe-ici oin.ıaktadır. Bu durum işlctmeleri yöneıim.
üreıim ve hİzmet a!anlarınria sosyol standanlşrı kuiianma konusunda rcşvik etmcktedir. Sosyal
sorumluluk salrilıi kaıııu liiıı:ıları. Şirkeıleri .sosyal sorıımlııluk salıibi iirünler ve lıiznıçtler üretıncleri
konusundg tcşvi k ctmeittedi r.

20l6 Yılında YOrürlüğc gircn 301.1 z\vrupa Birliği Kanıu Aiıını yasal Duzenlemesi doğruitusunda kamu
YeıkiliiÇrinc sosYal sorunnluiuk sahibi kamu alııı,ılırıııın desteklcnıne§i ıçin ye.rıi iırsatlar verilrniştir. Kamu
Yetkiliierinin sosYal biı' §g1'' 0Çl§ını §aıın aiını süreçlennde göz önüncie bulundurınaları amacıylo birçok
Froje ba.çlatı lm ıştı r.

'Sosyal §orun'ıluluk Sahibi Kanıu Alınıı (SSSKM) Misyonu,, alanıııda deneyiııti bir ülkenin oaydqslaı.ı
ile ve bu alanla ilglİcncn diğcr iilke pa;-diı.siarıııı bir araya getirccekıir. Vlisyon, zorluklan tanıın;anrak ve
diğer ortak ülkcierdeki mevcut uygulanıelar; ve zorlııkları aı,ılaınak için başarı hikiyesinin ay.ıntılı bir
şekildc sunulmasını ve sorguiııımasını şağlaygcaktır. celecekıe dalıa gelişkin işbirliğine yönclik olarak
ilişkin gör0ş alışverişi için bir 1ılaifoı,ı.ıı sağlayacıktır.

Bu tcklif çağıısı ile gerçekiştiriImgşi amaçlanan hede.lier şuniaı-dır:

' l(aınu vc özei sektördc faaliyet göı.tcrcn paydaılar arasj|ida. sosya! ckonoıni slanında
böl gelcr ırası cıki leşiın i n aıttırı l ıı.ıası ;

ı Billgesel ve vçı.cl düzc,vdc. s<ısyal ckononıi aianında ıncvctj( sosyal ekonomi ağiarı
ırusındaki işbirJ iği ni n gel işıiı,i lıııcsiı

' SosYal ekoııonıi elanında iJaha ıecrübeli oian ülkeiçrin dencyimierini aktarmısı:

o ilcride sösY,ri ekononi clanıı'ıCa kuıulalıi]ecek işoiriiklcri için gcrckli ait.vapıyı lıuzırlaına
(202l- .ı.Q27 v,ila,ı arasinda gerçekleşebilecek ojan böigeler ıı.ası AB projelcri için),

' srısyııi ckunomi alanında öncclik;crc yönelik Avı,upa konıisyon,ı ile gelecekteki
Bu belge, 5070 sayılitis*tht'n ı[i,aıı<ı*uhtiiılİgo"e Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.



. kon§orsiyum lıdcrij,ıi:ı böl3csiıJe ıygulanan ibnksiycıısl ıııodelin olası bir §ekildc

çoğaıı,lıl)ust iı,:iı zelıin haz;rlamjık

. Aşanıa]ı olaıak bir Susyal Ekuııtıııi 16piş]şgç oIuşıırnak,

. Sosyai Ekononıi Misyonlaıü be!,]zer hedet]cri tlın bölgcscl .ıc yercl sosyal ıkonönıi

ıaytloşları iıc bğıgcsel vo ycreı inakamları bir araya ğdi:ccekır,

sosya| Ekonomi Nlisyonu. bcnz.cr sosyıl ekononıik önçelik]ere sahip olcıı ve bu öncclik|cri ÇcŞitli sosYal

ckonomi payrlaşları (sosyal giıişinıle:, ve KOB|'lgı) tarafıııdan pakişlirilcn ycrcl Vc bö|gesel yetkitiieıi bir

uruya gctirmcyi hcccf]emcktcdia. Sosyal cionomi nisyonu soyesinde ıem kamu hcm cc özcl sek!ör

seviyesinde eıkileşiırı ar:ıırılacül ve bu ila gciişmgkıc olan Avrupa sosyal ckonotnik toplılltığ]na bOYük

kstkld8 bulunacakİı r.

Al n ?: "sosyııt Ekönomi için Eğitim Çe rçcvesi'! Misyonu

Amıcı vc Kıpsımı;

Avrupa l}irii&i. yğrçl. böi8,csei ve llusa| düzeyde sosyal ckonorn; paJ,daşlaı,ı için pek Çok i'arkındallk

yantnıo çaiışınaları vğ projclcri uygıiiamaktad)r ve bu saycı:c su§yal ci(onorni alanina olan ilgi arn|r|lmak

iJi!.nmektcdi.. Bıl 1ıı.ojeleı ve çcli§lnalar son yüllarda sosyal ekonolT1i psydsşlannın t3nlnlrllğınl

ıltılrmaktadlr. Ötc yandan, sosyal ekonon]i alanınıJa sistcmatik bir bakı§ açistna ihtiyaç duyı.ılm:,ıkıadır,

sistcmatik bıkış açısıııın ekslkliği, sosyal ckonomi alanııda sığlanı bir eğititn altycpısı oirnamısıylıı

açıklanabilir. Eğitiınin. sosyal ckonon,ii İoplulüJğunLn oluşiurultıxsında vc sösyai ckonoııi lıakklııda

tarklndalıliın artt!ntıııosı'ıda ruyük katkllaİı olac,ktlr,

Avr,.ıpa Koılıisyoııu, ?0 İ9 yilinda tanltllan "6eıç işsizliğini 3zaiımak: AB,dı_,ki çalışnıa İ!,satl3İtnı

gelişdnılek İçin koopcraııfler iı;rıııo" eylemi iic gııııçicriı kcrıpeııtif girişinıcilik fırsaıından iam

anlamıyIa yafalar.]ünasınl h€d€fl,Jn1işıir. Eylcnı. ioopcıatif ku,ıranının ve ceğerlerinin gğtlçıçr 3rdsında

yayllmasına yarilıııcı olacakt,r. tsu projc ERASvltjs + aitında ildlihazırda ı.iyguIannlakts oiıl] Ve

işbifliğine dayalı girişimcilıği arltür:ıııy! ınıaçlayan projclcrin iamarnlayıcısi şlacakıır,

..Sosyal likonoııi için Hğiıim Çcıçcvcsi \1isyon[i". alanınd; icgı,.ibcii ıı1,oışiarc (eği!jft Rurumlaiü dalıiİ)

sahio ı.llkcler jlc 5osy3.] ekono:ıi alanııia hil8i sahibi oİjİak :sıcycn paydeşlaıa sohip 0lkc!cri bif eraya

gctir!".ccktir. Misyon. ba§aa] ilikliyeleriniıı cxlıa ıyrınitlı cir şekildc slıntılmasını vc sorgulanrnasını

5cğ]ar\en, başarılırın ve zcrluklar!n tanl!İial],Ija§lna y3idI|İıcı oiacattrl, Dah3 gcIişmiş bir !şbiı,liği

kurebiirnck için ığr,Jşlerin kıırşılli<iı oIııak pıyioşılabi|3ceği bir piatİbrjr,} oluşturacakıır.

*, uftj;!'öÇi1§riii|tĞti&"§|İi,İ#;keç$İ;1filid6ş§Ltşgiili6i!ikt.o,ik 
imza iıe imzaıınmıştır,



. Kamu Ve §Zot sektğfde faaliyct gğstcrcn payd3şlar xrr§,lıd3. sosyrıl ekonomi elanında

böı geier arcst elki je§in]i !r al,ittr] l l]1ası :

. Blılgcscl vc verel dü7-eydc, sosyal ekonomi alııı:nda ıığl,cut sos;-cl ekononıi ağları arasındaki

i-şbirliğiııiıı gcliştirilıııcsi;

. sosyal ekonorni alonında daha tecrübeli olan ülkclerin dcncyiınlcrini aktarması;

. Iteride sosyal ekonorfii atanInda kufulabi!ecek işbirliklğri için gerckIi aiıy6pıyı hozıriııı§

(20:i- 2037 yıliaıı arasında gerçckleşcbilecck olan böigclcr arast AB projclcri için);

. s<ısyal ckonoıni alanındo öıcelikIete yönelik Avrupa kornisyorru ilc gclccc§tcki işbirliklcrinc

altyapı hazıriarnak

. konsorsiyum liderinin bölgesinde uygulanall fonksiyonel modciin olası bir şekilic

çoğaltılması için zemin l,:azırIaııak

. A§am3|ı olarak bir Sosyal Ekonomi Npluluğu oltA§tunnak.

Alan 3: "Sosyıl Ekonomi Misyonu ile Bölgc§cl / Ycrel İssizli|de Mücaıttlc" Mis3ıoıu

Amaç vc Kıpsımı

Bölgosel vc yercI İ§sizlik ianımianırken öiçürierin başarılı bir şck:ICc irclirlcnmcli. iş f'ırsatları ycrcl

ihıiyoÇlıra ccvıp vgrııcIi, yerci iş g0cünü en iyi şckiiıic iiullcnı:ıalı vc bü)gcscl/ycrcl sürdürülcbilir

ekonornik büyürİİeyc katkıda bul u;,ııı,ıa] ıdır.

"Sosyal Ekonoml Misyonu iJc Böl8csc| / Yerol i§si2]ikie Mıcadelc" a]ajlrnda deırcyimIi l,:ir İlkcnin

paydaşları ilc ve bu alan|a ilgilcnen diğer ülkc pıydaşlannı bir ıraya gelirccektir. Misyon, zorlukları

lanımlaııak vc diğcr onak iılkcicıdeki nrevcı]t üıygıılatna]arı ve zor|uk|arı anlalT]aii için başaıı hikdyesinin

ayrıntılı 5ir şekilde sunulmasını vc siır!rulanmas|nl sağlayacaknf. celecekıe daha gelişkin işbjrliğine
yönelik olarak ilişkiıı görüş alışvcrişi için bir platform sağlayacaktır.

Bıı cağrı bölgeler ırası işbi:l'ğini sürdi,iıııck için sc,syal ekoiomi j(onsorsiyum jannt dcsıek lcyeccktir.

Bölgeler arası stratejik işbiriiği olıştlırınak ve bö|8esel / ye.cl |İakalnıar ç9 sösyal ei(onomi paydaşlan

aıasında oıtak pro.jeler 6eliştirnıek için fırsailar vd tcşvikler yaratılıcakır.

Bu tekiifçığrı5ı i]c gcl.çcklcştjrjl.n€si an:aç!;lnan hede ileı. şun laı-d ır:

. Kamu ve özel sekıördc t'aaliycı gğslçren paycJqslar aiasInd:ı. sosy{l ekonorni alanılıda

i_ıöli]clcr ırısı ctki ]aşimi t entınlması:

Bu belge, 5070 sayrlı Elektronik İmzı Kanununı göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmrştır.



. tsü)l8ğscl va ycrcl Cüz§yds. sosyal ckonomi aiın|nCs nğvcuı josyul çkono!ııi ığlcrı aıasındaki

işbirliğinin gclişıirilıncsi;

. Soİya| ekonomi alınında daila tecriibeli olan a'|lkelo.in deneyiİrlerini aklAİması;

. lleı.ide so§yıl ekonönıi alfu,ıında kufilıabilecek işbi,Iiklefi için gcrekli altyapıyl hazlr]ama

(2o?1.2c2l,vıilarıarasındagerçeklcşebiiccekolanbÖlgelerarasıABprojclcriiçin):

. sosyul ckoıoıni iılunın«Ja tııccliklerc yönelik Avnıpa Konıisyonıı i|e gcIcceiıteki işbirlikledne

ıltyapı lıazıriaııı:ık

. Kuny)rsiyuın lideriıin b6lgesiııde ııyguiınan fonksiyonel ııodelin olasl 5ir şckilde

çoğaitılması için zcnıin lıazırlamak

. Aşamalı olarak bir Sosyal Ekonomi Ioplu}uğu olu§tunnsk,

. Sosyı] Ekonorni !lisyonlırı b,ı:nzcı hedcfleıi olan bölgescl ve ycrcl sosyoı ğkonomi

payda§larl ile bölgescl vc yerel makarnlan hir araya getirecektir,

Sosyal Ekonomi Nlisyonu. bcnzğr sosyaİ ekonornik üncelik]ere sahip oian ve bu ğnceiiklcri Çeşiıli sosyal

ekonon,ıi psydaşları (sosyal giı.işiınler ve KOBl'ler) tsraiı]dan pcki5lirilen rer€i ve bğ|gesCl Yetkiliieri bir

araya gcıırmeyi hcdcİ]crncklcdi(. Sosyal ckonomi ırıisyıınu sayesinde hem kamu hem d€ özel sektür

seviyesinde elkiieşim ıılilnlaclk ve bu da gelişmekte olan Avrupa sosyal ekonomik lop]uluğuna bOyOi

kııkıds bulunscaktır.

Atın 4t "Sosy:.l Ekıınııııri Kümcleri" Ml§yonu

,dmıç ve Kapsamı

Bu çağrlnln 3cnğl omacl. iülncIerln gclcnckscl i§lcv]crindğn )iri. start-up vc hızlandıncıiarin geliŞimine

yardımcı olnıaktır. Sosyı| Ekoııominiıı atlıınlı;g§tüıa vc İç Pazcrdıki Valjık Ve thaliYetienlrin

yay$nlaşrlr! lmasl önemli biI AB politika iıccicf,idir. Btı ınlımdı sosya} ekonomi sektörler içinde.

sc\törlcf arİ§l. sınlr ötcsi vc gcleneksel işletmeleıle işbir]iği tinemlidir. Kiimeiel tirklı işletme yapıiarı

aİaslnda bütünte§tirici işbi.liğiri teşvik etrı:enin bir yoluılıır,

,,Sosya| Ekonomi Kümelçri Misyonu". alan!nda dcncyımli biıjikeniı,, paydaşlaİl ilc ve iıu alanla ilgilenen

diğef ölk. poydaşlarını bir arayl gcıirccckıir. Misyon. zorluklan tantmlamak vc diğaı oiak illkelercjeki

lnevcuı uy8ulamalar] ve zorıtiklan anlamak ıçin başarı lıikiycsiııiıı ayrınlılı 'cir ŞcRilde sunu]maslnı Ve

sorgulanmasını silğlayaçaktır. (jetecekte ,Jaha gelişkin iş}ıirtiğine yijnclik oiaıak ilışkin göı'JŞ ıIıŞveriŞi

içiı,ı bir plutfurm sall ay3cJ\lı r.

Bu belge, 5070 say ı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik imza ile imzalınmışür,
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Özcl lıcdef. sürdürülebilir bir Av.upa EkoııoıniIı, Slsrcminin:cmei bil§eni olarak ')u çağının goncl arıacı.

bcnzcr önceliklcre ve uzmanlara sahip bölgesel Ve yerel makemlar ağını desıekienek ve bölgaler arasl

işbiıliği yoluyla. sosyıi ekonomi ılanında bir uygulama lopluIuğunun kurulı,]a5ına katkıda bulunmakıır.

Bu çağrı böIgeler arası işbirliğini süadürınak için sosyai ekonomi konsorsiyuıılan nı dcstcklcyccektir.

Böllrcler arası stratejik lşbiİiiği olı{§tumlak vc bğIgesçı / yercl makamlaf ve sosysl ğkonomi Pnyd&şJafl

arasında onak projeler gelişıiİmek için i'irsatlar Ye te§vikicr yaraıılocaliıır.

Bu teklif çağnsü ile gerçekleştiri!mesi amaçlaııan hcdefl cr şunlardır:

. Kamu Ve özcl sckiördc faaliyct gösteıen paydaşlaı arasında, sosyal ekoııomi alınında

bölgeler srası eiki lc§imin arttırı lması:

. Bölgese| vc yercl düzeydc. sosyal ekonomi a|snında mevcııt sosyai ekonomi şğlaıı arogıııdaki

işbiılilli nin .rpi işıi rii nıcsi;

. Sosyıl ekonomi alanındg daha tccrübııli oian ülkclcrin ienü,y;m)erini akıafrnası:

' İlcride so§yai ekonomi alantnda kurulabilecck ;şbirlikleri için geıekli altyapıyı lıazırlaına
(202\- 20?'1 yı l|aı; arısında gcrçeklcşcbilecek olan bötgeler arısı r\B projeleri için):

. Sosyal ckonomi alanında iincelik|ere yönelik Avrupa Komi5y6ny ile gelcceheki işbiıliklcrİne
altyBpt h§zJrlaınak

' K6nsorsiyum liderinin bölgesinde uygulanan fonksiyonel ııodelin o]csı bir şekilde

çoüaltı lması içiı z:nıin hazıılamak

. Aşarıalı olarak bir Sosyal Ekonomi toplı,ıluğu oiuşıurrnak.

. sosyal Ekonomi Misyonlaıı beızer hedefleri olan ix)lgcsel vc yercl sosyıi ckonomi
payda.slaıı ilğ bölgcscI ve ycrcl ınakamıafı bir alıya getiıecekıir,

SosYal Ekonomi Misyonu. benzer soıyaI clionoınik önccl;klcrc sahip olan ve bıı iincelikleıi çcşitli sosyal

ckonomi ply46Şiuİı (sosya] Şirişirnier ve KoBi'ler) tarafından pekişıirilen 1ercl ve böİgcsci _v-etkililtri bir
araYa gCtirrneYi |ıcder'lemcktcd ir. Sosyal gkononli ı::is_vuıu sıycsintle hen kamu hem de özel sekığf
5çviyesİnde cıkile§irn ar,ttrı]acak ve bu ıla gelişmekie öiın Avilpa sosya! ekonolnik topiuıuğunc bğyük
kaıkıda bı.ılunacıkiır.

Bu betge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kınununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalınmışhr.

1


