COSME PROGRAMI
“Merkezi Satın Alma Birimlerinde KOBİ Dostu Politikalar Kapsamında Eğitim
Çalışması”
2017 Çağrı Teklifi
COS-TSMFRIEND-2017-2-01
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 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
“Training for SME-friendly policies in Central
Purchasing Bodies - Merkezi Satın Alma Birimlerinde KOBİ Dostu Politikalar
Kapsamında Eğitim Çalışması” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi
aşağıda sunulmaktadır.
Çağrının Kapsamı ve Amacı
“Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies - Merkezi Satın Alma
Birimlerinde KOBİ Dostu Politikalar Kapsamında Eğitim Çalışması” proje teklif çağrısı ile
KOBİ'lerin büyük kamu alım ihalelerine katılımlarının sağlanması, büyük kamu alıcıları için
çalışan personelin kapasitesinin güçlendirilmesi ve ayrıca KOBİ'lerin büyük bütçeli ihale
çağrılarına teklif vermeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çağrıya teklif sunan konsorsiyum, söz konusu eğitimi planlayacak, düzenleyecek ve
çağrı metninde ifade edilen diğer çağrı beklentilerini karşılayacaktır.
Kamu alım işlemlerinin merkezileştirilmesi yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde daha geniş
bir pazarı etkileyebilmektedir. Bu nedenle, ihaleler için teklif çağrılarının tasarımı, kamu
alımlarının stratejik rolü ve kamu ihale işlemlerine ait kuralları anlamak ve yönetmek için
Merkezi Satın Alma Birimlerinde çalışan personelin eğitimi zorunluluk arz etmektedir.

Merkezi Satın Alma Birimi personelinin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bir eğitim
programı, kamu alımları için piyasaların nasıl kümeleneceği ve personelin piyasayı yönetmesi
konusunda özellikle kamu ihale rekabeti içerisinde KOBİ’lerin daha fazla nasıl pay
alabileceği hususlarını kapsayacaktır.
Ayrıca, Merkezi Satın Alma Birimleri çevre dostu satın alma, işgücü piyasasından dışlanan
işçilerin yeniden tanıtımını destekleme, yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik
etme gibi diğer politika hedeflerine ulaşmak için aktif olarak çalışmalarda bulunacaklardır. Bu
nedenle, eğitim yeşil satın alma, sosyal satın alma ve yenilikçi satın alma gibi konuları da ele
almalıdır.
Proje Kapsamındaki Aktiviteler
Proje kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin içeriği aşağıdaki kalemleri içerebilir:
-

Merkezi Satın Alma Birimlerinde çalışan personel için yönetimsel ve organizasyonel
bir eğitim programı,
Merkezi Satın Alma Birimlerinde çalışan personelin eğitimi için uygun eğitmenin
seçilmesi,
Eğitim programının tanıtımı ve koordinasyon işlemleri,
Eğitim programına katılım sağlayacak kişilerin belirlenmesi,
Eğitim programı için seçilen katılımcıların desteklenmesi.
Projenin süresi 6 ay ile 12 ay arasında olmalıdır.

Uygunluk Kriterleri
Uygun Başvuru Sahipleri




Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır.
AB üyesi ve COSME katılımcısı ülkelerden konsorsiyumlar başvurabilir.
Konsorsiyumlar;
- Merkezi Satın Alma Birimleri (bölgesel, ulusal veya sektörel seviyede çalışan ve
devlet adına temin işlemlerini yürütmekte olan birimler),
- Uluslararası Organizasyonlar,
- Üniversiteler veya eğitim/öğretim kurumları, şeklinde oluşturulabilir.
 Diğer taraftan konsorsiyum yapısında en az 2 tüzel kişilik bulunmalıdır.
Konsorsiyumlarda ulusal düzeyde yürütücü olarak görev yapan Merkezi Satın Alma
Biriminin yanı sıra en az 1 üniversite veya eğitim/öğretim kurumunun bulunması
zorunludur.
AB Finansmanı






Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 350.000 Avro’dur.
Her bir proje kapsamında hibe anlaşma tutarı 350.000 Avro’dur.
EASME’nin 1 teklifi fonlaması beklenmektedir.
Hibe, geçerli maliyetlerin en fazla %90’ını ödeyecektir.
EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Özet Zaman Çizelgesi
Aşamalar
Son Başvuru Tarihi
Değerlendirme Dönemi*

Tarih ve zaman veya gösterge dönem
03/10/2017 - 17:00 Brüksel saati
Ekim - Kasım 2017

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi*
Hibe Anlaşmasının İmzalanması*
Etkinliklerin Başlama Tarihi*
 *indikatif

Aralık 2017
Ocak 2018
Ocak 2018

Finansal Kapasite
Başvuru sahipleri, projenin yürütüldüğü veya desteklenmeye başlandığı yıldaki faaliyetlerini
sürdürmek için sabit ve yeterli fon kaynaklarına sahip olmalıdır. İlgili kriterler çağrı metninde
detaylı bir şekilde verilmiştir.
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 en az 3 kişinin
tercihen Avrupa CV formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu) ya da
profilleri,
Projeden sorumlu ana grubu oluşturan kişilerin niteliklerini ve yeterliliklerini gösteren
bir özet tablo.
Etkinliklerin aktivite raporları ya da herhangi bir diğer benzer doküman,
Son 5 yılda gerçekleştirilen çağrıya uygun proje ve faaliyetlerin listesi,
Çağrı kapsamındaki mevcut ekipman, patent ve imkanların açıklaması,

İlgili Dokümanlar
Çağrı Metni:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/documents/call_training_sme_central_purchasing_bodies.pdf
Elektronik Başvuru:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tsmfriend-2017-2-01-training-sme-friendly-policiescentral-purchasing-bodies-cpbs
Soru Cevap:
EASME-COSME-TSMFRIEND@ec.europa.eu

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

