Eğitimin amacı: Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ve gelişen Dünya koşullarında katılımcıların bu
süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları, küresel imkânlar ve Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci ile bu
sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkanları ve Kalkınma Ajanslarına yönelik finans ve proje
imkanları hakkında bilgilenmelerini sağlamak, katılımcıların yönetsel ve mali kapasitelerinin arttırılmasını
desteklemek, proje hazırlama uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini arttırmak ve özellikle
de katılımcıların bu süreçlerde aktif olarak yer almalarını sağlamak temel amaçtır. Eğitimde katılımcılara
Merkezi Finans ve İhale Birimi nezdindeki çağrılar ile özellikle Kalkınma Ajansları ve bunlarla birlikte diğer proje
formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceri kazandırılması hedeflenmektedir.
Kimler Katılabilir: Ulusal ve Uluslar arası proje finansman imkanlarından faydalanmak, mevcut faaliyetlerine
küresel boyut kazandırmak, kurumsal olarak bu süreçlere dahil olmak isteyen herkes katılabilir.
Eğitimin Kapsamı: Öngörülen ve planlanan Avrupa Birliği’nin temel yapısı, mali destek araçlarının tanıtılması ve
proje döngüsü yönetimi temel eğitiminin yanında katılımcılara Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin
yönettiği projeler ile Kalkınma ajansları gibi hibe çağrılarına çıkan ilgili kurumların proje formlarının hazırlanması,
doldurulması ve proje uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır
Program İçeriği:



Avrupa Birliği hakkında genel bilgiler,



AB’nin genişleme dönemlerinin ve üye ülkelerin bilgileri,



AB’nin temel kurumları hakkında bilgiler,



Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin geçmişi hakkında bilgiler,



Katılım öncesi mali yardım aracı hakkında bilgiler,



Türkiye’nin katıldığı topluluk programları hakkında bilgiler,



Bir projenin tanımı,



Proje döngüsünün tanımı,



Mantıksal çerçeve yaklaşımı,



Swot, paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri,



Mantıksal çerçeve matrisinin doldurulması,



Faaliyet planı ve bütçe hazırlanması,



Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlıklar, Brüksel Merkezli Destekler ve Diğer
Destekler hakkında genel bilgiler;



Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlıklar, Brüksel Merkezli Destekler ve Diğer
Desteklerin teklifler hakkında bilgiler;



Herhangi bir proje başvurusunda ne gibi aşamalar olduğu hakkında bilgiler;



Herhangi bir proje başvurusundaki aşamalardaki dikkat edilmesi gereken noktalar;



Proje hazırlığından proje bitimine kadar süreçteki tüm bilgiler.

