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COSME Prograıııı Çağnsı

Avnıpa Birliği COSME (şlemelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebiliıliğ) Prograıııı kapsaıııınd4
"Uluslararası Tematik Turiain Geliştirilmesi ve Desteklenırıesi: Tıırizrn ile Kütilrel/Yaraücı
Endiistriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması' başlıklı bir proje teklif çağnsı yayımlanmışür.
Söz konusu teklif çağnsı, turizrı ve ktiltiireVyaratıcı seiiö,rlerdeki KOBİ'ler arasınd4 uluslararası
çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut tırim olanaklannın geliştiıilmesini ve teşvik
edilmesini aırıaçlaıııaktadır.

hoje siiresi 18-24 ay arasında olup, her bir proje için en fazla 400.000 Aıno hibe desteğ
aynlmışür. COSME Programının ulıısal koordinatörtl olan KOSGEB tarafindan projeye ilişkin
olarak haznlanan bilgi notu ekie yer almakta olup, proje çağn metni aşağıda beliıtilmiştir:
https://ec.eııropaeıı/easme/sites/easme-sitdfiles/documents/cos-toıırsyı-20l8-3-0l_call_text.pdf
Söz konusu çağnnıru başvıırıı yapabilecek üyelerinize duyıırıılması ve başvıırıı yapılması
öırumwıd4 ilgili siireçlere ilişkin gelişmelerin Birliğimize bildirilınesi hususunda bilgi ve
gereğni rica ederim.
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cosME PRoGRAIIII
CO§_TOI RSYN_20I8-3-01'Uluslıırırası Temıtik Turizmin Gel§tirilmesi ve
Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yıratıcı Endilstriler Arısındaki §inerjilerin
Kullıınılması' Proje Teklif Çağnsı

Avnıpa Birliği'nin, EU 2020 adını verdi$ı 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana
politikalardan biri "Kilreselleşen Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiŞir. Bu §ireÇe, AB
ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin o/o 90'uıdan fazlasını temsil eden KOBİ'lere
özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca
COSME (İşletnelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandınlan yeni bir
prograın ortayakonulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatöriidilr.
COSME programının bütçesi,

r'
r'
r'
r'

ana eylemler olan;

koBı'lerin fuıansmana erişiminin arüınlması,
pazarltaerişiminin iyileştirilmesi,
Çerçeve koşullann geli$irilmesi ve
Girişimciliğin teşvik edilmesi

Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyarAVRO olaıak belirlenmiŞir.
Başkanlığımıztarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını
kapsayacak şkilde KOBİ'lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Programı
kapsamında yeni bir COS-TO[JRSYN-20I8-3-0I Uluslararası Tematik Turiarıin Geliştirilmesi
ve Desteklenmesi: Turizrrı ile KültiireVYaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması
(e§upporting the Development and Promotion of Trınsnationıl Themıtic Tourism
Products: Exploiting §ynergies between Tourism and Cultural and Creaüve Industries')
pğe teklif çağnsı yayımlanmıştır. Çağnya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

Çığrının Kıpoamı

ve

Amacı

COSME Programı kapsamındaki COS-TO[JRSY-İ.I-20I8-3-0I Uluslararası Tematik Turizmin
GeliŞirilmesi ve Desteklenmeşi: Turizııı ile Kültilrel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin
Kullanılması teklif çağnsı, tıırizm ve kültiirel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ'ler arasında

uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklannı geliŞirmek ve teşvik
etmek için hazırlanan projelerin eş finansmanını amaçlamaktadır. Bu tilr turizrıı faaliyetlerinde,
yenilikçi hizmetleri ve iirilnleri iireüııek/geliŞirmek için külttireUyaratıcı sektörlerdeki
KOBİ' lerin(KYSK) yaratıcı potansiyelinden yararlanmak zorunludur.

Turizırıi canlandırmak

ve

uluslararası turizrrı deneyimloini çeşitlendirmek; AB

destinasyonlannın mevsimselliğnin uzatılması ve / veya turizıı tekliflerinin sürdiiriilebilirliğinin
artırılması; Uluslararası tıırizrrı değer zincirlerinde yenilikleri hzlandırılması genel amaçlan
doğnılhısunda, Turizrrı ve KYSK'lar arasındaki işbirliğ ile turizrrı merkezleri için yenilikçi
çöziimler veya yönetim araçlan geliştirmek; KYSK'larla ilgili şirketlerin veya profesyonellerin
yardımıyla, ziyaretçilerin ilgisini çekmenin yeni yollannı keşfetnelç mevcut tıırizrrı tiriin

hizrrıetlerinin oluşfurulması veya canlandınlması, Turizm ve KYSK'ler ite birlikte kamu-özel
sektör ortaklığı ve ortaklıklar içinde bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak istenmektedir.

Uygun Faıliyetler ve Proje §üresi

r'
r'
r'
{
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Beürleneıı temayla ilişkilendirilebilecek turizrıı merkezlerinin, sitelerin ve turizrıle ilgili
hizırıetlerin haritalanması;
pazarlamapotansiyeline salıip suıır ötesi tıırizıı iiriln ve hizrrıetlerinin gelişirilmesi,
ziyaretçileri çekmek için yeni teknolojik veya organizasyonel çözilmlerin oluşturulması;
orta ve uzıııı vadeli ortak iletişim /promosyon vepazrü alım stratejilerinin uygulanması;
potansiyel turistler için pratik bilgilo ve faydalı araçlar sunan yaratıcı tanıtım
faaliyetlerinin geliştirilınesi;
Farkındalık faaliyetleri (Görsel-işitsel görsellerin ilretimi, iletişim faaliyetleri, yayınlar,
web siteleri, fuarlara katılım, uluslararası medya ile ortaklıklar, vb.) uygun faaliyetlerdir.

Bqsvuru süipleri, bu teklifçağısının hedeflerini ve önceliklerini yerine getirirkeıı usulilne uyguıı
olarak gerekçelendirdikleri takdirde, ek faaliyet tlirleri teklif eürıekte serbest olup Altyapının
geliştirilınesi
iyile$irilmesi ile teklifin yerel düzeyde kalması halinde proje giderleri
karşılanmamakadır.

/

hoje siiresi fta4 ay ile sınırlıdır.
Bütçe
Her proje için hibe 400.000 Awo ile sınırlıdır ve uygun harcamalann o/o75'i desteklenecehir. (5
ile 7 arası projenin desteklenmesi planlanmaktadır).

Başvurınlırı İlŞlıln Kriterler
Başruru salıipleri

bir

konsorsiyum oluşturan titzel kişiler olarak aşğıdaki hedef

organizasyonlardan en az birinin tanımına uygun olmalıdır.

,/

r'
r'
r'
r'
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r'
r'

Kamu otoriteleri
Üniversiteler, araştırma merkezleri de datıil olmak tizere eğitim veya öğetim kurumlan;
Ticaret ve saııayi odalan, el sarıatlan odalan veya benzeri kurumlar ve onlann şmsiye
dernekleri;
Destinasyon yönetimi kuruluşlan, ağlan / dernekleri;
seyatıat Aceııteleri, Tur operatörleri ve onların şemsiye dernekleri;
k6r amacı gütrıeyen kuruluşlar, sivil toplum ör$itleri, vakıflar, düştince kuruluşlan,
şemsiye demekleri, çekirdek faaliyeti turizrrıin altında kalan kamu veya özel kuruluşların
ğan veya federasyonlan,
Turiarı ve kysk'larda aktif olan uluslararası, Avnıpa ve ulusal örgütler / federasyonlar /
dernekler;
Turiarı ve hlltiirel yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren Mikro, küçük ve orta Ölçel<ll
İşletrıeler (KOBİ);
Turizrrı ile ilgili ulusal, bölgesel, yerel turizrrı kuruluşlan, kültiirel miıasın tanıtımı veya
bölgesel kaliınma ile ilgili, kamu ve özel kuruluşlar.

5 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 6-8 ortaklı bir konsorsiyum
kurulmalıdır. Konsorsiyumlann içerisinde ikisi Turiarı, ikisi hiltiirel yaratıcı sektörlerde faaliyet
dört koBı ile bir kamu otoritesi zorunludur.
Başwru için

Genel gösteıgeler
Başvıırıı satıipleri,

r'
r'
r'
r'
r'

pğe

sonuçlannı ve etkilerini aşğdaki göstergelere dayandırmalıdır.

uluslararası işbirliğ projesine katılan ülke sayısı,
uluslarötesi işbirliği projesinin gelişirilmesinde yer alan nırizırı ve Hlltilnel yaratıcı
sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin sa)nsı,
uluslarötesi nırizrıı teklifleri hakkında farkındalık ve görilniirlük artışı ftilit paydaşların
anketiyle ölçülebilir),
proje ömrii boyunca ilgili danlarda artaıı furizrrı akışı,
hoje ömrii boyunca oluştıırulan kamu-özel ortaklıklannın sayısı

önemli Tırihler
proie baswrusu için son tarih
Değerleııdirıııe
Ba*svıırarılan bi lsilendirme
Anlaşma İmzalanması
Faaliyetlere baslama

19n7n0fi saat 17:00 @elcikı §ıati)
Ağtıstos-Evlill 20lE
Kasım-Aralık 20l8
Şubat-Mart2019
Mart-Nisan 2019

İıgiıı nıgıantılır
oÇağrı Metni:
httPs://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/fites/documents/cos-toursyn-2018_3_0l_calltext.pdf
o

Elelıtronİk BaŞvurular içİn aşağıdaki |inkte yer atan prosedür
takip edilmelidlr:

httPs://ec,euroPa,euleasme/en/supporting-devetopment-and-promotıon-transnational_thematic_
tourlsm-prod ucts-exploiti ng-synergies

oSoru/Cevap:

.'§#İ;İ"'ME-ToURsYN-2O18@ec,euroPa.eu

adresine e-posta yolu ile |letilen sorulara
itişkin

httPs://ec'euroPa,eu/easme/en/cos-toursyn-2O18-3-01-supporting-deveıopment_and_promotion_
transnatıonal-thematic-tourism-products

sayfasında yayımtanacaktır.

