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KOSGEB'in ilgide kayütlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde, AB tarafından
uygulama süreci başlayan tek pazar programı (2021-2027l,03 Mayıs 202'l tarihinde AB Resmi
Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmİştir. "KoBl'lerin Rekabet Gücünün Güçlendirilmesi"
bi|eşeni, COSME-lşletmelerin ve KOBl'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın devamı
niteliğindedir,

Tek Pazar Programl'na ulusal katlllm müzakereleri devam eden ülkeler araslnda yer
almamız nedeniyle açılan çağrı|ara ülkemizce başVuru yapllabilmektedir- Program kapsamında
"Sürdürülebilir Turizm BüyÜmesi ve KOBİ Desteği ile COV|D-19 lyileşmesi Çağns|" proje teklif

çağrlsl yaylnlanmlştlr. söz konusu çağnya ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almaktadlr.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

fl e-imzalıdır

Sinan ÖZKAN
Genel Sekreter
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TEK PAZAR PROGRAMl
sürdürülebilir Turizm Büyümesl ve (oBi oestegi lüe covıo-19 iyiıeşm€sl Çağnsl

sMP_cosME-2021-TouRsME

single Market Prog.amme {sMP cosME)

covlD-19 Re.overythrough sustalnable Tourism Growth and sME support (sMP-cosME-2021-TouR5MEl

sMP-cosME-2o21-ToURsME çağrlsl; Tek Pazar Programlnln (sMP cosME), "lşletmelerin RekabetiVe KoBi'leı''
kapsamında turizm alanında Avrupa BirIiği eylem hibeleri için yapIlan bir teklif çağrıs|dır. 2021-2024 SMP

Çallşma Programlna uygun olarak başlatılmış olup Avrupa inovasyon Konseyi Ve KoBiYürütme Ajansl (E15MEA)

taraflndan yönetilecektir.

sözkonusu çağrl; sMP-cosM E-2021_ToURsM E, covlD-19 iyileşme süreci, turizmde sürdürüIebilir büyüme Ve

KoBi'lere destek konularlnl kapsamaktadlr.

Çağrlnln Amacl ve Kapsaml

Bu teklif çağrüsl, sürdürülebilir bir turizm ekosistemi için genel covlD-19 iyileşme sürecinin bir parçasl olmakla

birlikte, Avrupa Komisyonu'nun KoBi5tratejisınin Ve güncellenmİş AVrupa sanayistratejisinin öncelikleri ile

uyumludur.

çağrının genel amacı, turizm sektöründeki KOBi'lerin sürd ürülebilirlik performansını izlerken, sürdürülebilir

yenilikler alanlndaki farkındallklarını, gelişimlerini Ve kapasitelerini artırmaktlr. Çağrl;

_Turizm KoBi'lerini, kendi bölgelerinin ihtiyaçlarl Ve öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejileri

oluştururken sürdürülebilir turizmde beceri Ve kapasiteler|ni geliştirmeleri konusunda desteklemeyi,

-Avrupa'da benimsenen sürdürülebilirlik çerçevelerini ve araçlarınl (Çevresel ayak izi yöntemleri, EMAs ve

A8 Ecolabel gibi) uygulayarak KoBi'lerde kapasite geliştirme, değer z|ncirine yönelik farklndalIk Ve teknik

yardım sağlamayı,

_KoBi,lerin sürdürülebilirlik performanstna ilişkin Verileri ulusal istatistik 5istemler|yle birlikte ÇallŞabilir bir

şekilde düzenli olarak toplayan Ve kullanlma sunan bir izleme çerçevesi geliştirmeyi,

_KrizIere karşı daha dayanıkll, gelişmiş sosyal, ekonomik Ve çevresel farkındalık ve sorumluluk sahibi olan iŞ

ve bölgeler sağlayabilen 5ürdürülebilir turizm için yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi,

_iyi uygulama örneklerinin KoBi,ler araslnda Ve AVrupa düzeyinde paylaşıIabilmesi Ve bilginin

yaygınlaştlrllmasl için etkili mekanizmalar oIuşturmayl amaçlamaktadlr,

Temalar ve öncelikler

çağrl, aşağldaki konularda sürdürülebilirlik stratejilerini Ve sürdürülebilirlik için inovasyonlar| teŞVjk etmeyi

amaçlamaktadır;

. Doğal mirasın Ve biyolo.iik çeşitliliğin korunmasıyla bağlantll|turizm

.TurizmsezonlarıboyuncayavaşturizmeveyereltopIuluklarınözgünlüğüneverefahınasaygı
gösterilmesine özeIlikle dikkat ederekj tarlm turizmi, spor turizmi, klrsal turizm ve ekoturizmin gelişmesi

ı Hem maddi hem de maddi olmayan kültürel mirasla bağlantlll olarak kültür turizminin geliŞtirilmesi Ve

desteklenme5i.



Finanse edilebilecek faaliyetler

Her tekli' en az üç uygun ülkeden en az 80 turizm KoBi'5ini (finansal destek dahil) doğrudan desteklemelidir

Uygun proje faaliyetlerine örnekler:

L. Yaygünlaştırmo ve iletişim İooliyetleri
2. KopositegeliŞtirmeldoliyetleri

3. Bireyselturizm KoBi'lerİ için doğrudon deltek Iooliyetleri
4. Proje yönetimi fooliyetleri

Fİnanse Edilemeyen Faaliyetler

1. Fiziksel altyaplnln geliştirilmesi/iyileştarilme5i

2. Uluslararası ve sektörler arasl destek pro8ramlarl geliştirmeyen projeler

Başvuru sahiplerinin tekliflerinde ayrlntl vermeleri 8ereken hususlar:

. KoBi'lere yönelik mali destek programlna kat!lmak üzere en az 80 turizm KoBi'sinin seçileceği ülkelerin

seçiminin gerekçesinin belirtilmesi
. Faaliyetlere ve konsorsiyumun adlmlarlnln somut olarak nasıl organize edeceğine dair bir

tanım/metodoloji ekleme

. sorumlu işbirliği kuruluşu olarak hareket edecek bir ortak belirleme

. Önerilen proje yöneticisi/koordinatörü ve turizm uzmanının profillerini detaylandlrma

ı Özeltikle izleme Ve raporlamayl hedefleyen bir iş paketi içermesi

Çağrrya Başvuru uygunluğu

. Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar)

. Aşağıda belirtilen ülkelerden birinde kurulmuş olmak,

- AB Üye Devletleri

- AB üyesi olmayan ülkeler:

Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programlndaki ülkeler

ortakllkanlaşmasüiçindevamedenmüzakerelerdeolanveyaanlaşmanlnhibeimzaslndan
önce yürürlüğe girdiği ülkeler (katılImcl ülkelerin listesi)

Konsorsiyum Yapısl

Teklifler, aşağldaki koşullara uyan bir konsorsiyum tarafündan sunulmalıdır

Beş (5) farklı uygun ülkeden en az beş (5) ve en fazla sekiz (8) kuruluş (bağlı kuruluşlar hariç); en az bir

(1) iş destek organizasyonu (Bso);

Turizm sektöründe uygulandlğl gibi sürdürülebilirlikle ilgilenen ve bunlarla ilgilenen en az bir destinasyon

yönetimi organizasyonu (DMo);

Sağlanacak finansal destek çağrlnln amaçlarl doğrultusunda aşağıda yer alan örneklerdeki gibi KoBi

faaliYetleİini içerecektir;

. sürdürülebiIirlik uyguIamalarlve stratejileri ite ilgiliturizm koBi,lerive gelecek düzenlemeler için

uygunluk kontrolü;

.EUEcolabelsertifikaslVeEMAskaydlgibisürdürülebili.lik/çevresertifikalandtrmalarliçinturizm
KoBi'lerinin hazlrllkve başVurusunu desteklemek;



. Turizm koBl'lerinin sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmesinin bir parçasl olarak Çevresel Ayak izi

Yöntemlerinin uy8ulanması (Ürün ÇevreselAyak izi, PEF ve çallşmalarl ile organizasyon ÇevreselAyak
izi, oEF Ve çallşmalarl oluşturulmas|nda destek|emek);

. Turizm xoBl'lerinin sürdürülebilirlik stratejisinİn 8eliştirilmesini desteklemek Ve PEF/oEF çallşmalartnın

tavsİyeleri doğrultusunda iyileştirme adlmlarlnl uygulamak;

. Turizm KoBi'lerinin tüketiciler, ulusal turizm ofisleri Ve diğer turizm aktörleri taraflndan kullanllmak

üzere sürdürülebilirlikle ilgili veri ve bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmalarl için mekanizmalar

8eliştirmek;
. sürdürülebilirtik, dijital inovasyon ve veri yönetimi konularında turızm koBi'lerinin becerilerinın

artlrılmasınl ve yeniden becerilerinin kazandırılmasını desteklemek;

. Bilgi transferi ve sektörler arasl işbirliği ile sürdürüiebilir ve dayanikll turizmde yeniliği arttlrmak;

. kapasitelerini artırarak dayanlklıllğl artt|rmaya yönelik yenilikçi sürdürülebilir çözümler üreterek turi2m

KoBi'lerinin rekabet gücünü arttlrmak;

. yatlrlm getirisinin ve hizmet tekliflerinin çeşitlendirilmesini koIaylaştırmak için ileriye dönük pazar

trendl€ri doğrultusunda sürdürülebilir iş stratejileri 8eliştirmek;
o Yerel toplulukların etki ve katılımını dikkate alarak ve yoğunluk kaynaklü turizm sorunlannl azaltarak

sosyal açidan sürdürülebilirturizm modelleri geliştirmek,

Çağrı Bütçesl

Mevcut çağrl toplam bütçesi 12.42o.ooo Avrodur. Bu bütçe en fazla %2o oranlnda artürllabilir. Allnan teklifıere Ve

değerlendirmenin sonuçlanna bağllolarak, tüm bütçenin kullanılmamasıveya bütçenin çağrı öncelikleri araslnda

yeniden dağltllmasl hakkl saklldür.

Prole bütçesive süre

Proje bütçelerinin (maksimum hibe tutarı) proje başına 9oo ooo AVro ile 1 20O 0O0 AVro araslnda olmas|

beklenmektedir. projeler, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 25 ila 36 ay araslnda olmaIıdlr.

zaman çizelgesİve son tarihler

9 Aralık 2021Çağrı açılış:

16 Şubat 2022 - 17|o0 (Brüksel saati)Teklifler iç|n son teslim tarihiI

Mart 2022 - Temmuz 2022Değerlendirme;

Değerlendirme sonuçlan hakkında bilgi

Kasım 2022Sözleşme imzası:

Ağustos 2022

llgi|i tinkler
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