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BiRLiK VE FEDERASYONLARA 20211138 SAYILI GENELGE

AB taraf|ndan uygulama süreci başlayan Tek Pazar Programl |202I-2027),03 Mayls 2021

tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. programın ana bileşenleri

arasında yer alan "KoBi,lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi" bileşeni, cosME- işletmelerin ve

KoBi'lerin Rekabet Edebilirliği Programl'nın devamı niteliğindedir. Tek Pazar Programı'na ulusal

katılım müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer almamız nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce

başvuru yapllabilmektedir. Program kapsamında "ortak Küme Girişimleri (EURoCLUSTERS) Çağnsı"
proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir. Programln genel amacı, Avrupa

Komisyonunun kümelerin desteklenmesi alanında elde edilen olumlu tecrübeyi "Euroclusters"

olarak adlandırılan Ortak Küme GirişimIeri'nin kurulması ile sürdürmektir.

söz konusu çağrıya ilişkin detaylar KosGEB,in ekte yer alan I2.Io.2o21, tarih ve E_

60014838-745.o1 .oI-71o7 sayılı resmi yazısl ve ekinde yer almaktadlr.

Bilgilerinizi ve konunun bağll odaIarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz
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Çağrısı
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DAĞITIM YERLERiNE

AB tarafindan uygulama süreci başlayan Tek Pazx Programı (202l.,2027),

03 Mayıs 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yaylmlanarak yiirürlüğe girmiştir. Programın
ana bileşenleri arasında yer alan "KoBi'lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi" bileşeni,

CoSME-işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın devamı niteliğindedir.

Tek Pazar Programı'na ulusal katılım müzakereleri devam eden ülke ler arasında yer almamız

nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce başıuru yapılabilmektedir.
Program kapsamında .,ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısl" proje teklif

çağıısı yayımlanmıştır. Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Çağrının başvuru yapabilecek paydaşlarınıza duyurulması v e tarafınızcalpaydaşlarınızca

başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin

abkoordinasy on(a)kosseb.sov.tr e-posta adresine bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini

rica ederim.

Hasan Basri KURT
Başkan

EK: Çağn Bilgi Notu

DAĞITIM:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Teknokentler
Kümeler
OSB'ler

Adres: Hacı Bayram Mahatlesiislanbul KEP: İosgeb.baskanlik@hsO l.kep,tr Ayrınt ü bilgi için irtibat:
E-PostaI

G;ye KULAK(KOBI Uzma )

gaye,kulak(4koSgeb.gov.!r
Caddesi No:32 Altındağ/Anlara Faks 0312 368 07 l5

Çağrı Merkezi: 444 l 567

5070 sayılı Elektronik imza Kınunu' na uvgun olarak Güveııli Elektronik Imza
EIektrotrik ağ: www.kosgeb,gov,tİ

ile ü.etilmiştir.Evrak teyidi hltn|]/cbclqc kosgcb,Aov,lr adresinden

d?946a45-07 l3-465c-9e77-do9eoed?3cf l kodu ile Veya aşağldaki karekod okutularak yapılabilir
sayfa '1 / 1
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Single Market Programme (SMP COSME)

Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe's recovery (SMP-COSME-
2021-CLUSTER)

TEK PAZAR PROGRAMI _ ORTAK KÜME GiRiŞİMLEni @unocr.usTERs)
ÇAĞRJsI
SMP-cosME-202 1-CLUSTER-0 1

Avrupa Komisyou tarafindan desteklenen ve Tek Pazar Programının "İşletmelerin Rekabeti ve

KOBİ'ler" başhğı kapsamında kümelerin desteklenmesi amacı ile yeni bir çağı yayınlanmıştır.

Çağrı 202| _ 2024 Çdışma Programı kapsamında açıllmıştır ve EISMEA taraflndan koordine

edilmektedir.

Çağrının Amacr ve Kapsamı

Geçtiğimiz ylllar bolunca Avrupa komisyonu küme organizasyonları ve kiime üyelerını

destekleyen çalışmalar yürütmüş, gerek sektörler arası gerekse bölgeler arası ve küresel ölÇekte

rekabetçi değer zincirleri ile dünya çapında kiimelerin gelişmesine katklda bulunmuştur.

Sözkonusu çalışmalar kapsamında 20|4 _ 2020 COSME Programı ile Avrupa Komisyonu

530,u geçen sayıda farklı işbirliği organizasyonu ve bu organizasyonlar tarafindan temsil edilen

340 kiime, Avrupa Küme işbirliği platformunda kayıtlı 1000,in üzerinde kiime

organizasyonunu desteklemiştiİ. Avıupa Komisyonu kümelerin desteklenmesi alanında elde

edilen olumlu tecrübeyi "Eurocluster§" olarak adlandırılan ortak küme Girişimleri,nin

kurulması ile siirdürmeyi amaçlamaktır. Euroclusters, ktime organizasyonlarının farkh

kurumlarla işbirliği temeline dayalıdır. Amacı işletmeleri kendi ekosistemleri dahilinde ve

ötesinde yeni destek mekanizmaları ile desteklemek olan Euroclusters, AB işbirliği ağlarının

güçlendirilmesini, Avrupa sanayi/sektörel ekosistemlerinin krizlere daha dayanıklı hale

gelmesini, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümünü güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu, yenilenen sanayi stratejinin uygulanmasına destek olmak için
,,Euroclusters,, adı ile sektörler arasl, interdisipliner ve Avrupa ötesi yapıda yaklaşık 30 küme

ortaklık girişiminin başlatılmasına destek verecektir. Euroclusters ile "Avrupa yeni sanayi

Stratejisi;in; ve "Sürdürülebilir ve Dijital Avrupa KoBi Stratejisinin" uygulanmasına katkıda

buIunulması planlanmaktadır.

Euroclusters olarak biraraya gelecek konsorsiyumların. tekliflerinde; AB düzeyinde farkh

ölçekteki ve iş alanlarındaki işletmeler ve (özellikle I(oBi,lere), araştırma ve bilim kuruluşlan,

teknoparklar, işbirliği kuıulujlan, fiansal hizmet sağlayıcılar, kör amacı gütmeyen kuruluşlar

ve ilişkili kamu kuruluşlan gibi diğer paydaşlar arasında stratejik girişimlerin nasıl

başlatıiabileceği ve ,ygulanacağını aktarmalan beklenmektedir. söz konusu küme ortaklık

girişimlerinin iarklı AB üye ülkeieri ve CoSME katılımcısı ülkeler arasında, coğrafi ve işlevsel

şakınlıkta ve kIitik kitle olarak bilinen düzeyde, birbirine ekonomik ve sosyal olarak ihtiyaç

İuyan firmalan ve küme aktörünü biraıaya getirmesi beklenmektedir,



Temalar ve Öncelikler

Çağrıya 15 farkh alanda teklif sunulabilecektir. Teklifler, aşağıda listelenen çağrının 15

alanından yalnızca birine odaklanmahdır:

. Açık Atan (Spesifik Sektör Temasından Bağımsız): Çağıya başvuru yapılabilecek
alanlardan biri tek bir sektörden ziyade, farkh sanayi/sektörel ekosistemler arasında

işbirliğine yöneliktir. Spesifık bir sektör odağı bulunmamaktadır.

ı 14 Sektörel Çağrı Alanı:
o Turizm,
o Mobilite-Ulaşım-Otomotiv,
o Havacılık ve Savunma,
o İışaat,
o Tanma Dayalı Sanayi (Tanmsal Gıda)
o Enerji Yoğun Endüstriler,
o Tekstil,
o Yaratlcı ve Kültt-irel Endüstriler,
o Dijital,
o Yenilenebilir Enerj i.

o Elektronik,
o perakende,

o Coğrafi Yakınlık ve Sosyal Ekonomi ve

o Sağlık.

Çağrıya başıuru için gerekli olan uygunluk kiterleri bağlamında Çağrı Belgesinin ekleri

arasında yer alan Ek 5 _ Krsım B altında yer alan kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Teklif

başr.rırusu sırasında Euroclusters konsorsilumunun belirtilen kriterlere yönelik uygunluk

beyanlannın yanı slra, başıuru yapılan çağrı alanrnı da belirtmeleri gerekmektedir.

özel Hedefler

Teklifler, en az bir ana hedefe odaklanarak aşağıdaki özel hedeflerin tiimüne ulaşmayı

amaçlamalıdır:

1 . Ağ oluşturma: AB Tek Pazarında değer zincirleri bağlan kurarak AB sanayi/sektörel

ekosisteminin krizlere dayanıkhlığını artırmak için ağ geliştirmek,

2. Inovasyon: Ekosistemler içinde kitik tedarik malzemeleri ve teknolojiler alanında

stratejik bağımsızhk yaratılması için kapasite oluştuıulması,

3. süreç ve Teknoloji Adaptasyonuı Daha yeşil ve dijital bir ekonomiye dönüşüm için süreç

ve teknolojilerin adaptasyonu,

4.Eğitim:Mevcutişgücününgeliştirilmesivevasrflarınrniyileştirilmesi,yeteneklerin
çekilmesi,

5. Uluslararasılaşma: Küresel tedarik zincirleri ve değer zincirlerine erişimi

uluslararasılaşma

artırmak için



Çağrr Kapsamında Desteklenecek Zorunlu Faaliyetler

Ağ Oluşturma / Zorunlu Faaliyet 1:

Bir ekosistem içinde ya da farklı sanayi ekosistemleri arasında değer zinciri bağlantılarının
kurulmasnda rol oynayan Avrupa Küme Organizasyonları ve diğer kilit oyuncılar arasında

krizlere dayanıklılık ya da hazırlıkh olmak ve iş sürekliliği planları vizyonu ile yeni işbirliği
modeilerinin tasarlanması ve geliştirilmesi,

Inovasyon / Zorunlu Faaliyet 2:

Eurocluster kapsamında yer alan değer zincirlerinde fiıma ürün ve hizmetleri için "firma ürün
ve hizmetleri için yenilik" yaklaşımı ile kritik girdilere olan bağımlıhğın azaltılması için ürün

odaklı yeniIiklerin belirlenmesi.

Süreç ve Teknoloji Adaptasyonu / Zorunlu Faaliyet 3:

İşletmelerin yeşil ve dijital dönüşğmleri stiıecinde ihtiyaç duyacakları teknoloji adaptasyonu

ile ilişkili olarak iş süreçlerinde yeniliklerin uygulanmasının teşvik edilmesi,

Eğitim / Zorunlu Faaliyet 4:

İş hayalna yeteneklerin çekilmesi ve vasıflarının güçlendirilmesi için küme yönetim

ekipterinin, küme koordinatörlerinin daha iyi hizmetler sunabilmelerine yönelik olarak

kabiliyetlerinin geliştirilmesi,

Uluslararasılaşma / Zorunlu Faaliyet 5:

Avrupa kuruluşları (aracılar ve/veya işletmeler) ve üçiincü ülkelerdeki kuruluşlar araslnda

işbirliği anlaşmalarınln imzalanmaslnl kolaylaşhrmak için Avrupa koBi'leri için uluslararası

ticaret, yatrlm ve ortakhk firsatlarını destekleyen hizmetler oluşturulması,

İıetişim / Zorunlu Faaliyet 6:

Eurocluster\n çalışmaları ve sonuçları hakklnda etkili bir şekilde iletişim kurulması,

Eurocluster'lar başta kendi sanayi ekosistemleri odaklı olmak üzere , Eurocluster'ın faaliYet

ve başanlarının görünürlüğünü en üst düzeyde nası1 sağlayacaklarını belirtmelidir. Özellikle

teklifler aşağıdaki konulan detaylandırmalıdır;

o Eurocluster'ın temel iletişim hedeflerine nasıl ulaşılacağı,

. İletişim için hedef kitle;

. Kullanılacak iletişim kanalları ve araçlan ve Eurocluster,ın Avrupa Küme İşbirliği
platformu tarafından sunulan göünürltik flrsatlarından nasıl yarar]ranacağıj

. iıetişim faaliyetlerinin sonuçlarının nasıl ölçüleceği ve başarının nasıl tanımlanacağı.

Euroclusters konsorsilumları, Hibe sözleşmesinin imzalanmaslnı takip eden 15 gün içinde

Avrupa Küme işbirliğİ platformu,ndaki profillerini tamamlamalıdır. Küme profili, sözleşmenin

imralanmasrnı takip eden 1 ay içerisinde %ol00 oranında tamamlanmalıdır,

Üçüncü tarafları (KOBİ'ler) destek

Hibenin en azYo\S,i,KoBİ,lerin dayanıklılıklannı, yeşiI ve dijital dönüşümlerini desteklemek

için hayata geçirilecek hizmetlerin finansmanı için kullanılmalıdır. Öm. destek hizmetleri için



ödeme belgeleri veya doğrudan KOBİ'lere test merkezleriini ve olanaklannı kullanmak için
ücretsiz erişim ve destek sağIanması.

ÖNglrlrİ: Konsorsiyıım tarafindan doğrudan sunulan hizmetler için üçüncü kişilere destek

sağlanamaz.

Zorunlu raporlama gereksinimleri

Teklif, aşağıdaki zorunlu çıktıların tiiıınünü içermelidir.

Çağrı metninde yer alan Bölüm 2.4 Zorunlu Faaliyetlere ilişkin beklenen zorunlu

çıktılar:

1, Sanayi / sektörel ekosistemlerde dayanıklılığa hazırlık ve iş sürekliliğinn

sağlanmasına yönelik planlar;

2. Sanayi l sektörel ekosistemlerde firma ürün ve hizmetleri için yenilikler,

3. Saıayi / sektörel ekosistemierde benimsenen iş siireci yenilikleri;

4. a) Küme yöneticileri için eğitim;

b) Küme organizasyonları tarafindan KOBİ'lere sunulan yeniden beceri

kazandırma ve becerilerin artırılmasına ilişkin gelişmiş hizmet portfijyü;

5. Uluslararasılaştrrma eylemlerini uygulamaya yönelik hizmetler portfoyü;

6. İletişim erişimi,

Temel Başarr Göstergeleri

1 . programdan özellikle uluslararasılaşma, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik iÇin destek

alan KoBi,lerin, kümelerin ve işbirliği kuruluşlarrnın ve ağ kuruluşlarınrn saylst,

2. İş ortaklığı yapılmasna destek verilen şirket sayrsr,

3. Genç, yeni ue-tadın girişimcilerin yanı sıra diğer belirii hedef gıuplar dahil olmak

üzere mentorluk ve değişim programlarından yararlanan girişimci sayısı,

Çağrı Bütçesi

Mevcut çağrı toplam bütçesi 42.000.000 EUR'dur, Çağrı kapsamında 30 Eurocluster

konsorsiyumunun desteklenmesi beklenmektedir.

Projebaşınaayrılanyaklaşıkbütçe1.400.000Euro,dur.Herbirprojeiçinbütçenin%25,i
Eurocluster ortakları arasında ve diğer aktörler araslnda gerçekleşecek oılak aktiviteleri

kapsarken, %75,i KoBİ,lere yönelik hizmetlerin finansmanında kullanllmalıdır.

BubütçeenfazlaYo20oranındaartırılabilir.ÇağnbütçesininmevcudiyetihalenABbütçe
otoritesi tarafindan 2022,2023 ve 2O24 bütçesinin kabul edilmesine bağlıdır.

. projelerin ve laaliyetlerin uygulanması ve ilerleyişine yönelik raporlama.
Uygulamanın birinci ve ikinci yılının sonunda yararlanıcılar tarafindan üstlenilen

eylemlerin (çıktılar ve temel performans göstergeleri dahil) ve KOBİ'lere yönelik

desteğe ve elde edilen kazanım ve öSenilenlere ilişkin iki orta vadeli teknik ara rapor
ve sunumlarr 10. ve 28. ay);



Zaman çizelgesi ve son tarihler

İlgiıi Dokümanıar
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Çağrı açılış: 29 Evlnl202|

Teklifler için son teslim tarihi: 30 Kasım 2021 - 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendiıme: Aralık 2021 -Mart2022

Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi: Nisan 2022

Sözleşme imzası: Temmız2022
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