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TEK PAZAR PROGRAMI 

TURIZMDE SÜRDÜRÜLEBILIR BÜYÜME VE KRIZLERE DAYANIKLILIĞIN GELIŞTIRILMESI 
ÇAĞRISI 

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN KOBİ'LERİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

SMP-COSME-2022-TOURSME 

 

 Eğitim Programı  
18 Ekim 2022 

 

Eğitmen: Sayın Yeliz Çuvalcı  
 

 

 

 

10.00 - 10.15 Açılış Konuşmaları  
 

10.15 - 10.30 COSME Programı Sunumu 

 

10.30 – 11.15 Oturum I- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın 

Geliştirilmesi Çağrısı Kapsamı 
  

 Çağrı Hakkında Genel Bilgiler 

 Çağrıya Temel Teşkil Eden Politika ve Programlar  

 Ön Plana Çıkan Öncelikli Temalar 
 Çağrının Genel ve Özel Hedefleri  

 

11.15 -  12.30 Oturum II – Başvuru Kriterleri  
 Başvuru için Uygunluk Kriterleri  
 Kimler Başvuru Yapabilir, Konsorsiyum Yapısı Hakkında Genel Bilgiler 
 Operasyonel Kapasite Kriterleri  

 Proje Başvuru Dokümanlarına Erişim Kanalları 
 

12.30 - 13.00 Ara 

 

13.00 - 14.30 Oturum III – Proje (Zorunlu) Aktiviteleri  

 Zorunlu Proje Aktiviteleri  
 Çağrı Kapsamında Konsorsiyum Kurarken Dikkat Edilecek Hususlar 
 Proje Ana Yapısını Oluşturmak  
 Projelerden Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar 

 

14.30 – 14.45 Ara  

 

14.45 - 15.45 Oturum IV –  Proje Şablonları ve Şablonların Yapısı   
 Proje Göstergeleri 
 Proje Değerlendirme Kriterleri ve Önemli Hususlar 
 Proje Başvurusunda Kullanılması Gereken Şablonlar ve Belgeler  

 

15.45 -16.00 Sorular ve Cevaplar  
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   Eğitim Programı II. Gün 

Eğitmen: Sayın Yeliz Çuvalcı 
 

19 Ekim 2022 
  

 

 

10.00 - 10.15 İkinci Güne Giriş ve İlk Gün Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi 
 

10.15 - 10.45 Oturum V – Başvuru Şablonlarının Detaylı Anlatımı 
 

 Standart Proje Şablonlarının Yapısını Anlamak 

 

10:45 – 11:00 Ara 

 

11:00 – 12:30 

 

 Teknik Ekler – Teknik Ekler Ana Bileşenleri ve İçeriği Hakkında Genel 
Bilgilendirme  

 Proje Başvurusunda Zorunlu olan diğer belgelerin incelenmesi 
 

 

12.30 - 13.30 

 

Ara 

 

13.30 - 14.30 Oturum VI - Proje Şablonlarının Detaylı Anlatımı (devamı) 

 

 Teknik Ek 1 – Teknik Ek Bölümlerin Detaylı Anlatımı 
 Bölüm 1: Proje Genel Çerçevesi, Özet Tablolar, Metodoloji ve Proje 

Organizasyon Yapısı 
 Bölüm 2: Proje İş Planı ve İş Paketlerinin Hazırlanması 

 

14.30 - 14.45 Ara  

 

14.45 - 15.30 Oturum VII - Proje Şablonlarının Detaylı Anlatımı (devamı) 

 

-Proje Bütçesinin Hazırlanması, Bütçe Kalemlerinin Açıklaması ve Kritik Hususlar 
 Proje Personel Bütçelerinin Hazırlanması ve Hesaplama Yöntemleri 

 

15.30 -16.00 Sorular ve Cevaplar & Kapanış 



 

TEK PAZAR PROGRAMI 

Turiz de Sürdürüle ilir Büyü e ve Krizlere Daya ıklılığı  Geliştiril esi Çağrısı 
Yeşil ve Dijital Dö üşü  içi  KOBİ'leri  Güçle diril esi 

SMP-COSME-2022-TOURSME 
 

Single Market Programme (SMP COSME)  

Sustainable Growth and Building Resilience in Tourism  

Empowering SMEs to carry out the twin transition (SMP-COSME-2022-TOURSME) 

 

Turiz de “ürdürüle ilir Büyü e ve Krizlere Daya ıklılığı  Geliştiril esi  - İkiz geçiş içi  KOBİ'leri  
Güçle diril esi  çağrısı; Tek Pazar Progra ı ı  “MP CO“ME , İşlet eleri  Reka eti ve KOBİ’ler  ileşe i 
altı da turiz  ala ı da yayı la a  Avrupa Birliği proje hibeleri içi  yapıla  ir teklif çağrısıdır. Çağrı, 2021-2024 

Tek Pazar Progra ı Çalış a Progra ı a uygu  olarak aşlatıl ış olup Avrupa Yenilik Ko seyi ve KOBİ Yürüt e 
Aja sı EI“MEA  tarafı da  yö etile ektir. 

“özko usu çağrı; sürdürüle ilir üyü e, turizmde krizlere karşı daya ıklılık oluştur a ve ikiz dö üşü ü yeşil 
ve dijital dö üşü ) gerçekleştir esi içi  KOBİ'lerin güçle dirilmesi ko uları ı kapsa aktadır. 

Çağrı ı  A a ı ve Kapsa ı 
 

Bu teklif çağrısı, sürdürüle ilir ir turiz  ekosiste i içi  COVID- 9 iyileş e süre i i  ir parçası ol akla irlikte, 
Avrupa Ko isyo u' u  KOBİ Stratejisi i  ve gü elle iş Avrupa Sanayi Stratejisi i  ö elikleri ile uyu ludur. 
 

Çağrı ı  ge el a a ı, KOBİ'leri  -ikiz şekli de adı geçe - yeşil ve dijital dö üşü ü aşarılı ir şekilde 
gerçekleştir e kapasitesi i geliştirerek turiz  sektörü deki KOBİ'leri  reka et gü ü ü artır ak ve turiz  değer 
zi iri oyu a ye ilikçiliği, daya ıklılığı, sürdürüle ilirliği ve kaliteyi yükselt ektir.  

 

Çağrı; 
 

 - Turizm destinasyonları ve KOBİ’lerde ye i iş odelleri, değişe  turiz  tale i i karşıla aya yö elik 

ye ilikçi hiz etler ve krizlere karşı daya ıklı sürdürüle ilir turiz  içi  ye ilikçi çözü ler geliştir eyi,  

- “ürdürüle ilir, dijital ve kapsayı ı turiz i geliştire  ürü , süreç, hiz et ve/veya iş odelleri i  
geliştiril esi/uygula ası/ölçekle diril esi yoluyla iyileştir eler planlayabilmeleri ve 

gerçekleştire il eleri içi  KOBİ'lere destek sağla ayı,  

-  KOBİ'ler arası da  e  iyi uygula aları  paylaşıl ası ve aktarıla ilir araçları  ve ilgi paylaşı ı ı  
yaygı laştırıl ası içi  ev ut ola  veya ye i etkin eka iz aları  benimsenmesini 

a açla aktadır. 

Te alar ve Öncelikler 

Bu teklif çağrısı aşağıdaki te aları teşvik et eyi a açla aktadır: 

 Mevsi sellikle ilgili zorluklara özellikle dikkat edilerek soru lu ve çeşitle diril iş turizm tekliflerinin 

geliştiril esi, 
 Ev sahi i toplulukları  refahı a katkıda ulu urke  yerel turiz  dinamiklerine saygı duya , a la dırı ı 

turiz e dayalı de eyi leri  geliştiril esi Bölge saki leri, e zer düşü e  girişi iler ve/veya yerel 
yetkililerle iş irliği ve yerel katılı la ilgile e  turiz  KOBİ'leri dahil , 

 Aileler, e gelliler, yaşlılar, LGBTQ+ gi i seyahat ede  farklı turiz  grupları ve ihtiyaçları içi  açık ve 
erişile ilir turiz  hiz etleri i  geliştiril esi veya gelişe  trendlere (uzakta  çalışa lar ve eğiti  
turizmi gibi) yemek servisi geliştiril esi 

 Maddi ve addi ol aya  kültürel irasa ilişki  kültür turiz i girişi leri 



 Doğal irası  ve iyolojik çeşitliliği  koru ası ve ye ile esi i  ya ı sıra iklimsel eylemlerle 

ağla tılı turiz in üyü esi 

 

Finanse edilebilecek faaliyetler 

 

Mev ut çağrı ı  ge el ve özel hedefleri e ulaş ak içi , seçile  uluslararası ko sorsiyu lar aşağıda belirtilen üç 
a a faaliyeti  tü ü ü  teklifleri e dahil edildiği e e i  ol alıdır: 
 

1. Ör ek teşkil ede ek iyi uygulamalar, 

2. KOBİ'ler içi  kapasite geliştir e faaliyetleri (KOBİ'lere tek ik ve fi a sal destek, KOBİ'lere eğiti  ve 
ilgi aktarı ı aşlıkları ı içer ektedir  

3. Yerel turiz  ekosiste leri içi  kapasite geliştir e 

 

Finanse Edilemeyen Faaliyetler 

Ofis o ilyaları veya i a ı  ye ile esi gi i fiziksel ir altyapı ı  geliştiril esi veya iyileştiril esi gibi 

faaliyetler kabul edilmeyecektir. 

 

Çağrıya Başvuru içi  Uygunluk Kriterleri 

 Tüzel kişiler ka u veya özel paydaşlar) 

o Özel paydaşlar, sürdürüle ilir çözü  sağlayı ılar, geri dö üşü  erkezleri, çevre eğiti  
erkezleri, sosyal eko o i der ekleri, eslek irlikleri, desti asyo  yö eti ileri ile iş irliği 

yapa  KOBİ'lere ve ye i kurula  şirketlere iş desteği sağlaya  iş geliştir e erkezleri, ve iş 
destek  kuruluşları olarak ta ı la aktadır. 

Aşağıda elirtile  ülkelerde  iri de kurul uş ol ak, 
 AB Üye Ülkeleri 
 AB Üyesi Ol aya  Ülkeler: 

o Listele e  AEA ülkeleri, Tek Pazar Progra ı daki ülkeler  
o Ortaklık a laş ası içi  deva  ede  üzakerelerde ola  veya a laş a ı  hi e i zası da  

ö e yürürlüğe girdiği ülkeler katılı ı ülkeleri  listesi) 
 

Konsorsiyum Yapısı 

Teklifler, aşağıdaki koşullara uya  ir ko sorsiyu  tarafı da  su ul alıdır: 

 En az 5 farklı uygu  ülkede  en az 5 ve en fazla 8 kuruluş ağlı kuruluşlar hariç ; 
o 2 farklı uygu  ülkede  en az 2 iş destek kuruluşu B“O  

o en az 1 desti asyo  yö eti i orga izasyo u DMO  

o en az 1 tüzel kişilik ( Ü iversite, eğiti  erkezi veya araştır a erkezi gi i KOBİ'lere ilgi 
aktar a ve eğiti  ver e kapasitesi ka ıtla ış) 

o en az 1 tüzel kişilik ( ko sorsiyu u  hiz eti e su a akları iletişi  ve yayma konusunda 

ka ıtla ış özel yetki liğe sahip) 

Çağrı Bütçesi 

Mevcut çağrı toplam ütçesi . 0.000 Avrodur. Bu ütçe e  fazla %  ora ı da artırıla ilir. Alı a  tekliflere 
ve değerle dir e i  so uçları a ağlı olarak, tü  ütçe i  kulla ıl a ası veya ütçe i   çağrı ö elikleri 
arası da ye ide  dağıtıl ası hakkı saklıdır.   

Proje ütçesi ve süre  

Proje ütçeleri i  aksi u  hi e tutarı  proje aşı a .000.000 Avro ile 4.000.000 Avro arası da ol ası 
beklenmektedir. Proje süreleri, sözleş e i  i za tarihinden itibaren 24 ila  ay arası da ol alıdır 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/guidance/list-3rd-country-participation_smp_en.pdf


Za a  çizelgesi ve so  tarihler 

Çağrı açılış: 6 Eylül 2022 

Teklifler içi  son teslim tarihi: 30 Kası  2022 – :  Brüksel saati  

Değerle dir e: Aralık 2022 – Nisan 2023 

Değerle dir e so uçları hakkı da ilgi: Nisa /Mayıs  

“özleş e i zası: Temmuz 2023 

 

İlgili Linkler 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-

cosme-2022-toursme-

01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,3109

4502;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=

null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossC

uttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTen

ders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState    

 

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVm

YnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-

en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-toursme-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf
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