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Avrupa Glrişimciliği Tşvik Ödüilcrl
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nnĞınuı YERtERıNE
Girişlmciliğin Avrupa gapındı kımu kurum vo lgıruIuşlannm degEği vc tcşviki itc
gellçirllınccini ifıdç cdcn Avrupı Glrişinciliği Tsşvik Ödütlcri, işlatmelcrİ vc girişimcillğl
on başrılı şçkllde toşvik odonlçri hlirtçmck. en iyi girişimoilik uygulımılınnı v6
politikıluını *rgilçıııclq girlşimclliğin kıtma dc$ri tlzcrlnc fat*ındolığı arttırmak ye
poıtınsiycl glrlşimcilcri cşarçtlçndirmck amıcını üşınakEdır.
ulugıl, bölgçscl vcya ycıtl düaydc girişimailiğin gclişilrllıne§lno yönelik modcl vc
pıugnınlaı gelişüreıı vt uygulıyan kurum/kuruluşların hulıbileccğl ödrl yııışmuı altı
lotcgorlde gsçakleşid lmolççdir;
Clrlşlıırcülc ıahaauıı gdişıhilııwiı Özelllrle gcnçler ve lodınlar araşında
gİrİşimoİlİk ruhunu vç ktlldlrUnU oluşurınıyı ımışlryan fıılİy*vc uygulamılar
Z Yraııclclwc yaırını yapıııahı Glrlşlrıcilik bccerilorinin vc mçs|cki, tcknlk ve
yöncuel bçşçrilerin gcliştlıllmcino yönclik uygulamalar
yG gslişimini
J. GIfiInclIü orıarnınıa gdğlrilıııal: lşlctmelotin lcuruluşunu
*öncç
yç
yısılve
İdari silıtçleıi hsitlcŞİrıııcyc
destrklcmçyc,
küçük ohnı d0şün"
prcıuibini KOBİ'lçrin yınrına uygulamayı yönelik ı,çııilikçi polİtlkalar vc
uyiulıınalar
* İşUıı*rla almlarırwılğır,ıtnusınn dalchlınıııat: lşlctııcleıin va özglllklc
KOBİ'lGrln hem Avrupa içindeki krn dc Avrupa dışındatti paıırtırdı ycr ıtuı
fıçıtlaıdın faydılanmasına yönellk cşvik cdioi politiknlaı ve uygulımalar
§. fizynalı alıinllfuk w çrlytı dosıu (yqll) puııların gdğIaıiaia dcrrıcklrtıımcr;lı
KOBİ'bıin çcvıt dottu (ycşil) pazarlara cr|şlmini destokloyen vG çGvrEyG duyarlı
becGfilefin gtlişirilmesi, cşlcştiıilmesi vo fiııansc cdilmcşi gibi leynak etkinliğini
gsli$irneyc yaıdımcı olan politikılar ve uygulamalar
6 Şorazzla gblşlıııdıükı Küçük ve orta ğlçGkll işl*nıclcr aıısıııdı orhk şogyal
sorumluluğu ıoşvik grncye yönçlik uygutamalır. Aynı ınmaııda özçlliklc uam
dOnçrnli işizlcr olmak üzğr€ işslzlcr, yasıt göçmcnlcı cngclllter ve etnik ozııılıklar
gibi daavınqilı gruplar ırasında girişimciliğin trşvik çdilmesinc yönollk
uygulımalır
Avrupa Komiıyonu'nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzgntcnen Avrupı
§irişimciliği TcşvikÖd0llcrl yırışmasını AB üycıi ülkeler ilc COSME Pıograrnındaki lzlaııda
§ııtistaıı ve TU*iyc kıtılm*udır. ÖdOl Pıognmının Türkiyc'dc duyurulması va'IiE*iye'dcn
iki aday belirleyertk Komisyonı bi ldirilmcşi konusunda KOSGEB $irw lendirilmiştlr.
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20lE yılı Avrupe Glrlşimciti$ Tşvik ÖdUllçri uluııt soçim süışlçri ıonundı hcr
Olkçdçn blirlgnen iki ıılıy l(omisyon'a bildiıtlecck olup başvurulu bir j0ri braflndEn

değerlendirilecçhir. Jtlri, iş d0nyası vc üııivcısitr Emsilcllcrl, Avrupa Konecyi Eışkınlığını
y0rütcn Ulk tctilsllclleıl ile bir ğnoçki yıl üd0l ılan kurum/kuıutuş tcnısilcilaılııdan
oluşmıktıdır.
Yukıııdı bçlirtilçn het kıtogoıİ için bir bapn ödülü ıyfıGı, tilm katcgorilçr arasında
scçilecck Hr yaııgcı vc Qn ilham verici glrişiıncilik uygulamasını Jürl Büyük ÖOulu
verilgcclaiı Başwrulır, proJuıIn cıı a, Iht yıl fuyanu uxıguloamış, orfliıml, yuılllkçi ve
bölgdc rya Avtıry'aıa h*hwıgl blt yufuıdc tfu,urlanıbllir olıııwı" ycıd choaomiyc w
ycrel wdaş llfihlffiııi gdilfueye Nııellh lııllıılan ıçııındııı dcğerlendiıilccck olup,
ödillltr 20 I(ııın 2018 tırihindc Avıııturyı'ııı Graz keıtindc gerçklcsirilccck olan
töıende süiplcrini bulaoaktır. §öz konıısu Eıtne ulugal adıy olarık göstcrilen üm proje
süipleri davct cdi lmçktodin
Yarışmay4
. Ysrclrbölg€ıalvo ulıuıl lıınu kurnm vc kurulıışIın,
.
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ünivorııltıler
hşvurüllcceltdr.

Avrupı Oirişimciliğl Teşvik Ödtillerl ilc ilgili detıytı

http//gc.euılıpa.eu/gi,twth/smtdsuooort/cntclprl§e-p,lomotionowaddinde$
yer

ılmıktıdır.
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20l8 yılı Avrupo Girişimciliği Tcşvik

Ödüllgrinc başvurıcık adaylann
yer
www.koe8cb.gov.q adıtsinde
alırı başwnı foımunu doldurırık 30 Nisın 201E tarihine
kıdgı Ba{kaıılığımızı göndermçlcri hususunda geıtğini aızlrioa cdçrim.
Dr.
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