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Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (C6SME),,
kaPsamında, "Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)" konulu proje teklif çagrısı yayınlanmış
oluP, söz konusu Proje Çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kİımeler-r. ış ağlarİ
arasındaki iŞ birliğini güÇlendirmekiir. Bu çağıı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştiİilrİesi,
Yeni marketler iÇin ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan rogİ,ıerİae İçine alan
uluslararası bir iş birliği ağının oluşfurulması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 20|9 olan teklif çağısına, Avrupa Komisyonunun
İnternet

sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri c.ıişİir-. * o.rt.kleme İdaresi
BaŞkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu Çağrıya baŞvuru yapılması hususunun değerlendirilmesi ve çağrı hakkında üyelerinizin
bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

dı.,ra,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: COSME Teklif Çağrısı Bilgi Notu (4 sayfa)
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AB COSME PROGRAMI

"Clusters Go International"

TeklifÇağnsı

coS_cLUSlNT_20l 9_3-0l

Amacı ve Kapsımr:

AvruPa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana potitikalardarı biri
"Ki,ireselleŞen Çağ için Sanayi Politikası" olaıak belirlenmiştiı. Bu süreçle, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyette bulunarı işletrnelerin % 9o'ından fadasını temsil eden KoBi'lere özel önem alfedilmektedir. Bu
kaPsamda Birlik tarafuıdan, 20|4-2020 yıllannı kapsayaı kısaca COSME (İşletmelerin ve KoBİ,lerin
Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandınlan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME
Programının ulusal koordinatörüdür,

cosME programının bütçesi, ana eylemler olan;

. KoBİ'lerinfinansmanaerişimininarttınlması,

. Pazarlaraerişimininiyileştirilmesi,

. Çerçeve koşullann geliştiıilınesi ve

. Girişimciliğin teşvik edilrnesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olaıak belirlenmiştiı.

Çağnnın Amocı ve Kıpsamı

Çağnnın temel amacı sekıörel ve coğrafi sınırlara bağlı kaImadaı kümeler ve iş ağlan arasındaki iş birliğini
güÇlendirmektir. Bu Çağn ile Awupa Stralejik Kiime Ortaklığı'nın kurulması desteklenecek ve aynca
Avrupa dışındaki ülkelere olan stratejik ilgi artacaktır.

Bu Çğı kapsamında isteyen konsorsiyumlar kendilerine uluslararası bir strateji belirleyip uygulayabilecek
ve Yeni marketler iÇin ortak hedefler belirleyebilecektir. Bu sayede Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan
KoBİ'leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağı sağlanacaliır, Aync4 Avrupa'da bulunan KoBİ'ler
Yeni kiiresel değer zincirlerine ulaşabilecek ve küresel anlamda lider bir konuma gelebileceklerdir.



Mevcut çağn, Hazırlık ve Uygulama olmak iizere iki ana evreye ve bunlann altında bulunan üç aşamaya
bölünmüştiır:

İ. Hızırhk Evresi

ı AŞımı ı: Bu aşama çerçevesinde European Shategic cluster Paıtnenhip _ Going Intemational
(ESCP-4i)'ın farklı sekörleri ve değer zincirlerini kapsayacak bir şekilde kurulması
desteklenecektir.

İİ. Uvgulımı Evresi

. Aşrmı 2.ı: Bu aşama çerçevesinde Aşama 2. b'de belirtilen sektörler hariç her sektörde ve değer
zincirinde European Strategic Cluster Paıtnenhip - Going lntemational (ESCP4D çerçevesinde
ilk uygulamalann yapılması, bunlann test edilmesi ve geliştirilmesi desteklenecektir.

o §amı 2.b: Bu aşama çerçevesinde Uzay sektöriinde ve Dijital uygulamalarla ilgili sektörlerde
European Strategic Cluster Paıtnership - Going Intemational (ESCP-4i) çerçevesinde ilk
uygulamalaruı yapılması, bunlann test edilrnesi, geliştirilınesi ve özellikle AB'nin Yeryiizii
Gözlem Programı (Copemicus) çeıçevesinde yapılan gözlemler destekleneceKir.

zıfiaı Çızelgff.il.

Aşamalır Tırih (fıhmini)

Son Başvuru Tarihi 30/|0120|9 l7:00 (BrükseI saati)

Değerlendirme dönemi Kasım_ Aralık 2019

Başvuru süipIerinin bilgilendirilmesi Ocak2020

Hibe anlaşmalann imzalanması Nisan 2020

Faaliyetlerin başIangıç taıihi Nisan 2020

AB Finansmanı:

, Çağn kaPsaınınü eş fıııansman için tahsis edilmiş topıam bütçe 8.300.000 Avro 'dur ve şu şekilde
böıünmüştiır:

} Aşama l ve Aşama 2.a için 7.400.000 Avro;

} Aşama 2.b için 900.000 Avro.

. Aşama l için proje başına azami hibe 200.000 Avro'dur.

. Aşama 2.a ve Aşama 2.b için proje başına azami hibe 450.000 Avro'dur.



. EASME'nin 24 teklifi fonlaması beklenmektedir:

} Aşama 1 için l0 teklif

D Aşama 2.a için 12 teklif

} Aşama 2,b için 2 teklif

ı Aşama 2.b çerçevesinde başanlı teklif olmaması halinde bu aşanaya aynlan bütçe Aşama l ve
Aşama 2.a için yedek listesine alınan teklifleri fonlamak için kullanılabilecektir.

. Hibe miktan uygun harcamalarırı maksimum %90'ı kadaı olacaktır,

. EASME, mevcut tiim fonlann,lağıhlmaması hakkını saklı tutaİ.

Başvuru Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklerc süip konsorsi},ıJmlaı taıafından sunulması gereklidir:

o Konsoniyumlar en az 3 farklı ti,izel kişililien oluşmalıdır;

o Konsoniyuınlar CoSME Pıogramı'na katılan en az 3 farklı ütkeden olmalı ve bu 3 ülkeden en az
2 tanesi AB üyesi olmalıdır;

o Her konsorsiyum; Aşama l, Aşama 2.a ve Aşama 2.b'den sadece bir tanesi için başvuruda
bulunabilir;

ı Heıhangi bir Aşamaya başvuru yapan konsoniyum kendi üyelerinin aynı Aşama'ya başka bir
konsoniyum altuıda baŞwru yapmadığını doğrulamak zorundadır. Aİsinin tespit edilmesi halinde,
aYnı AŞama'Ya farkh konsorsiyumlaı alhnda başvuran kuruluş konsorsiyumdan çıkartılacai ve
konsorsiyumun başka bir kuruluş bulrnası gerekecektir.

o Proje sfuesi l8ve 24 ay arası olmahdrr ve şu hususlara dikkat edilmelidir:

} Aşama l ve Aşama 2 için proje siiresi l8 aydan az olamaz;

} Aşama l için proje siiresi 24 aydan fızJa olarrıaz;

} Aşama 2 için proje süresinin 24 ayı geçecek şekilde planlanması sadece başvuru sahibinin
çok iyi bir gerekçe ile açıklama yapması durumunda söz konusu olabileceiiir.



Tek]iilerin Sunulması:

Teklifler elekııonik olaıak ]0 Ekim 20l9 saat: l7.00'ye (Briiksel saati) kadaı sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce "Başvuru sahipleri için Rehber" doktiman ve tiim detaylan içeren
"çağn Metni" tam olarak incelenmelidir. Çağı metni ve diğer ilgili dokiimanlr aşağıdaki sayfada
bulunmaktadır:


