AB COSME PROGRAMI
“European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme
connecting ecosystems and cities”
COS-CLUSTER-2020-3-03
Amacı ve Kapsamı:
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 “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClsuterxChange ile Şehirlerin
ve Ekosistemlerin Bağlanması” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda
sunulmaktadır.
Çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile birlikte kümeler arası öğrenme ve işbirliği artacak, kümeler ve
üyeleri yeni yetenekler kazanarak endüstriyel değişim ile gelecek fırsatlardan en iyi şekilde
faydalanacaklardır. KOBİ’lerin küresel büyüme sırasında karşılaştığı zorluklara karşı stratejik yaklaşımlar
geliştirilecek, yeşil ve dijital dönüşümden doğacak fırsatlar değerlendirilecektir. Bu çağrının amacı, Avrupa
çapında küme yönetiminin mükemmelleşmesini desteklemek, ekosistemler ve şehirler arasında iş
birliklerinin kurulmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, KOBİ’lerin rekabet edebilirliği ve küresel pazarda
kendilerine yer bulmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları kurmak isteyen
konsorsiyumlar ile birlikte yürütülecektir. Bu ortaklıkların belli başlı özellikleri şunlardır:
1. AB üyesi veya COSME Programı’na katılan ülkeler içerisinden en az 3 farklı ülke ile ortaklık kurulması;
2. Ortak bir Avrupa stratejisi geliştirilerek özellikle endüstriyel alanda akıllı uzmanlaşma/ihtisaslaşma
çerçevesinde kümeler ve ekosistemler arasında iş birliği kurulması;
3. Kümelerin, küme organizasyonları veya diğer eş değer iş ağları ile temsil edilmesi;
4. Özellikle endüstriyel alanda uzun süre devam edecek iş birliklerinin oluşturulması;

5. KOBİ’lere olan desteğin profesyonelleşmesi ve KOBİ’lerin uluslararasılaşması için küme
mükemmeliyeti üzerine çalışılması.
Faaliyetler:
Proje kapsamında aşağıda sıralanan aktiviteler desteklenecektir:
1. Küme Mükemmelliği için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
A) Küme yönetim becerilerinin geliştirilmesi
Küme yöneticilerinin yönetim becerilerinin geliştirilmesi için koçluk, mentorluk, eğitim ve değerlendirme
gibi aktiviteler yürütülecektir.
B) Küme üyeleri için yeni hizmetlerden oluşan bir portfolyo oluşturulması
Bu hizmet portföyü sayesinde küme yöneticileri ile bölgesel yenilik ekosistemlerinin diğer paydaşları,
özellikle kümelenme politikalarından sorumlu bölgesel yetkililer arasındaki stratejik işbirliğinin teşvik
edilmesi sağlanacaktır.
C) B2B ve C2C aktivitelerinin düzenlenmesi
Düzenlenen aktiviteler ile birlikte kümeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır. Bu faaliyet
altında online öğrenme aktiviteleri, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilebilir.
2. ClusterXChange Faaliyetleri
ClusterXChange bir ziyaretçi kurumun ev sahibi kurumu kısa süre ile ziyaret etmesine verilen isimdir. Bu
faaliyet altında en az 80 adet kısa dönemli “ziyaret” gerçekleştirilmelidir. Bu ziyaretlerin amacı KOBİ’ler
için yeni büyüme fırsatları oluşturmak, uluslararasılaşmalarını, teknoloji ve inovasyon alanlarında
gelişmelerini sağlamaktır. Bu ziyaretlerin en az yarısında KOBİ’ler de ziyaretçi veya ev sahibi kurumlar
arasında yer almalıdır. Ek olarak ziyaretlerin %25’i herhangi bir ortaklık içinde olmayan katılımcıları
içermelidir.
3. Yaygınlaştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Çeşitli eğitim ve deneyim paylaşımı faaliyetleri ile küme mükemmeliyet ortaklıkları desteklenecektir. Ek
olarak bu faaliyet altında Avrupa Komisyonu tarafından yılda 2 kere düzenlenen AB Küme Ortaklıkları
etkinliklerine katılım gösterilecektir.

Zaman Planı:
Aşamalar
Son Başvuru Tarihi
Değerlendirme Dönemi
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Hibe anlaşmaların imzalanması

Tarih (Tahmini)
02 Şubat 2021, 17:00 (Brüksel Saati)
Şubat-Nisan 2021
Mayıs 2021
Ağustos 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Şubat 2022

AB Finansmanı:
Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 6 Milyon Avro'dur.
EASME’nin 12 proje fonlaması beklenmektedir.
Proje başına düşen hibe miktarı 500 000 Avro’dur.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75'i kadar olacaktır.
Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.






Başvurular AB üye ülkelerine ve COSME Programı’na katılan ülkelere açıktır.
Bütün başvuru sahiplerinin son başvuru tarihine kadar Avrupa Küme İş Birliği Platformu (ECCP)
üyesi olması ya da platforma üyelik başvurusu yapması gerekmektedir.
Konsorsiyum yukarıdaki koşulları sağlayan en az 3 farklı tüzel kişilikten oluşmalıdır.
En az bir konsorsiyum üyesi bu linkte yer alan haritada az gelişmiş veya gelişmekte olan bölge
olarak belirlenen bölgelerden bir organizasyonu temsil etmelidir.
Proje süresi en az 20 ay en fazla 24 ay olmalıdır.

Tekliflerin Sunulması:
Aşama 1 için teklifler elektronik olarak 02 Şubat 2021 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren
“Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.
İlgili Dokümanlar
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJERuWW1uZHZyQ2lJTEhIWjguVDEwUnVNMnF
VOGxPZ3Q2Y2Zjcy8vc3NnQjBRNXRMNnd0MFVH/cos-cluster-2020-3-03-finalpdf-1603980189.pdf

