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GENEL PROGRAM BİLGİSİ 

Avrupa bölgesel uyumunun arttırılmasına katkı 
sağlayacak şekilde, doğanın korunması ve 
sürdürülebilir turizm alanında Bulgaristan-Türkiye 
sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesi 

Toplam Program bütçesinin tutarı 29.642.896 
Avrodur.  Program Avrupa Birliği’nin Katılım 
Öncesi Yardım Aracından (IPA) Türkiye ve 
Bulgaristan’ın eşit miktarda fon tahsisi ile 
müştereken finanse edilmektedir. 

 

 
Uygun Sınır Ötesi Alan Genel Amaç 

Program Bütçesi 

Bulgaristan Türkiye 

• Burgaz İdari Bölgesi 

• Hasköy İdari Bölgesi 

• Yambol İdari Bölgesi  

• Edirne İli 

• Kırklareli İli 



PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 

 

 Proje Teklifi Elektronik Sistem vasıtasıyla 
elektronik form kullanılarak teslim edilecektir. 

 

 Her Çıktı Göstergesi üzerinden ayrı 
değerlendirme ve sıralama 

 
 Daha önce ulaşılan çıktı göstergelerini sağlamaya 

yönelik proje teklifleri ancak geriye kalan 
fonlardan faydalanmak suretiyle sözleşmeye 
bağlanabilecektir. 

 

 

 

43 proje finanse edilmiştir 

9.992.285 Avro 

10 Ocak 2018  

Teklifler için son tarih: 11 Nisan 2018  

Birinci Çağrı 

İkinci Çağrı 



İKİNCİ ÇAĞRININ MALİ KAYNAKLARI 

Öncelik Ekseni 2:  

Sürdürülebilir Turizm 
 

 7.825.175,50 Avro 

 

    
 

 Öncelik Ekseni 1: 
Çevre 

  
  7.825.175,50 Avro 
 
 
 
  
  

 

 

15.650.351 Avro 
IPA fonları + ulusal eş-finansman 



İKİNCİ ÇAĞRININ KURALLARI 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
 
 
   

 
İşbirliği Kriteri 

Doğrudan Sınır Ötesi Etki 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 

Faaliyetlerin uygunluğu  

Harcamaların Uygunluğu 



BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 

 
 Ülkenin ulusal mevzuatına göre yasal olarak 

kurulmuş (tüzel kişilik) olmalıdır; 
 

 •Bulgaristan ve Türkiye arasındaki uygun sınır ötesi 
bölgede kayıtlı olmalı; 

 
 

 
 
 

 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır; 
 
 Eylemin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan 

sorumlu olmalıdır. 

 

Kanunlara göre yetki alanı programın uygunluk alanını da kapsayacak 
şekilde genişletilmiş olan ulusal/bölgesel kamu kurumları ya da tüzel 
kişilik olarak kaydolamayan uygun sınır ötesi bölgede yer alan merkezi 
kamu kurumlarının yapılanmaları (bu durumda merkezi kurum proje 
ortağı olur) istisnaidir. 

Projeye dahil tüm ortaklar 

burdaki kriterlerin hepsini 

sağlamalıdır: 

 



BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU 

Sınır ötesi bölgenin her iki tarafından en az bir ortak teklife dahil 
olmalıdır;  
 
 
Tüm ortaklar arasında bir tane Ana Yararlanıcı olmalıdır; 
 
 
Ana Yararlanıcı, mevcut teklif çağrısı kapsamında, proje tekliflerinin 
sunulması için verilen son tarihten en az 12 ay önce Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki uygun sınır bölgesinde kayıtlı olmalıdır. ; 
 
Bir kurum/kuruluş Ana yararlanıcı sıfatıyla en fazla 1 (bir) projeye 
başvurabilmektedir; 
 
 
Bir kurum/kuruluş proje ortağı olarak en fazla 3 (üç) proje 
teklifinde yer alabilir;  
 
Bir projedeki ortak sayısı Ana yararlanıcı da dahil olmak üzere 5’i 
(beş) geçemez. 
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 HARCAMALARIN UYGUNLUĞU 

Finansal Destek için uygun harcamalar: 

 eylemin yerine getirilebilmesi için gerekli 
olmalı ve paranın karşılığının alınması ve 
maliyet etkililiği dahil olmak üzere güvenilir 
mali yönetim ilkelerine uygun olmalıdır; 

 Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır; 

 başvuru formunda belirtilen eylemlerin 
yapıldığı uygulama döneminde ana 
yararlanıcılardan ya da proje ortaklarından 
kaynaklanan maliyetle olmalıdır; 

 kontrolörler tarafından uygun şeklinde 
onaylanmalıdır; 

 hibe sözleşmesinin, AB mevzuatının ve 
ulusal mevzuatın hükümlerini ihlal 
etmemelidir; 

 başka bir kamu fonuyla finansmanı 
sağlanmamış olmalıdır. 

 

 

Uygun olmayan harcamalar: 

 Gerçek bir sınır ötesi etkisi olmayan 
faaliyetler; 

 Ticari faaliyetler; 

 Özel teşebbüslerin ya da kamu 
teşebbüslerinin kurulmasını veya 
faaliyetlerini ve kazanç getiren 
faaliyetlerini destekleyen eylemler; 

 Söz konusu eylemler genel olarak 
çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, 
kongrelere katılım için bireysel 
sponsorlukla ilgiliyse; 

 İdeolojik, dini, siyasi bazlı faaliyetler; 

 AB’nin diğer programları kapsamında 
finanse edilen faaliyetler. 

 

 

 

Başvuru Rehberi 
2.5.3 „Harcamaların Uygunluğu“ 



 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU 

 Proje faaliyetleri sınır ötesi işbirliği programında belirtilen uygun sınır ötesi alanda 

yapılmalıdır;  

 Bütçenin %20’sini aşmayacak şekilde program kapsamındaki uygun alanların dışında da 

kullanılabilir; 

 Yatırım işlerinin tümü belediye ya da devlete ait arazide yapılmalıdır; 

 Sadece projeniz için seçilen özel hedefte atıfta bulunulan çıktı göstergeleri arasından 

seçebileceğinizi unutmayın . 

 

 

 

  Yatırım Projeleri 

Yatırım faaliyetleri- inşaat ya da ekipman 
tedariki toplam uygun maliyetin en az 
%50’sini oluşturmalıdır. Bu projeler 
«yatırım içermeyen» unsurlar da 
içerebilecektir. 

 

 

 

 «Yatırım İçermeyen» 

Projeler 

«Yatırım içermeyen» projelerde inşaat 
ve/veya ekipman tedariki harcamaları 
toplam uygun maliyetin %50’sinden 
fazla olmamalıdır.  

 



 DEVLET DESTEĞİ-BULGAR ORTAKLAR İÇİN 

 

 Ekonomik karakter taşıyan faaliyetler için Bulgaristan’daki işletmelere 
sağlanan kamu yardımı “de minimis” kuralına tabii olacaktır; 

 Bu kurala uygunluk Program organları tarafından uygulama döneminde her 
düzeyde yakinen izlenecek/doğrulanacaktır ; 

 Türk başvuru sahiplerinin,  De Minimis Devlet Yardımı Beyanı ya da 
herhangi bir eşdeğer belge ibraz etmesi gerekmemektedir. 

 Ekonomik karakter taşıyan faaliyetler „de minimis“ kuralına 
tabi olmaktadır.  



 GÖSTERGE FAALİYETLERİ 

 

Öncelik Ekseni 

 
Özel Hedef 

 
Proje Türü 

Hibe Tutarları 
(Avro) 

Proje Süresi 
(ay) 

Öncelik Ekseni 1 

Çevre 

 

1.1. Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve 

afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının 

hafifletilmesi 

Yatırım 250.000-600.000 12-24 

Yatırım 

İçermeyen 
50.000-120.000 8-15 

1.2. Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin 

arttırılması 

Yatırım 250.000-400.000 12-24 

Yatırım 

İçermeyen 
50.000-120.000 8-15 

Öncelik Ekseni 2 

Sürdürülebilir 

Turizm 

 

 

2.1. Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha 
iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin 
artırılması 

Yatırım 

  

250.000-500.000 

  

12-24 

  

2.2. Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm 
potansiyelinin arttırılması Yatırım 

İçermeyen 
50.000-120.000 8-15 

2.3. Sınır ötesi işbirliği girişimleriyle sürdürülebilir turizm 
ağının arttırılması Yatırım 

İçermeyen 
50.000-100.000 8-15 



 PROGRAM GÖSTERGELERİ 

 Çıktı Göstergeleri– Programın nicel hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmektedir;  

 Sonuç Göstergeleri– Program ortağı olan sınır ötesi bölgedeki iki ülke arasındaki 
işbirliği alanlarında amaçlanan olumlu değişimin ne derecede gerçekleştiğinin 
ölçülmesidir. 

 Projenin en az bir çıktı göstergesine net katkısı olmalıdır.   

 Uygun proje çıktı göstergesi/göstergelerinin seçimi ve projenin Program 
sonuçlarına katkıda bulunduğunun gerekçelendirilmesi, projenin değerlendirilmesi 

açısından önemlidir.  

 

 

 

 

  

Program Göstergeleri ve Proje Tekliflerinin Sıralaması 

İkinci çağrı kapsamındaki proje önerileri rekabetçi bir usül izlenerek finanse edilecektir. 
Birinci Teklif Çağrısı kapsamında sözleşme imzalanması neticesinde tam olarak 
erişilememiş çıktı göstergelerine katkıda bulunan proje tekliflerine daha fazla öncelik 
verilecektir. 
 
Başvuru Sahipleri, Başvuru Rehberinin Ek 1'inde yayınlanan «Program Göstergelerinin 
Gerçekleştirilmesi ve Proje Tekliflerinin Sıralamasıyla» ilgili bilgilere önem ve dikkat 
göstermelidir. 

 



Ulaşılmış Göstergeler 

 ÇG 1.1.1 

ÇG 1.1.2 

ÇG 1.1.3 

ÇG 1.1.4 

ÇG 1.2.1 

ÇG 1.2.2 

ÇG 1.2.3 

ÇG 2.2.1 

ÇG 2.2.2 

ÇG 2.2.3 

ÇG 2.2.4 

ÇG 2.3.1 

ÇG 2.3.3 

 PROGRAM GÖSTERGELERİNİN TAMAMLANMASI 

Hedefe Ulaşmamış Göstergeler Ulaşma durumu Ulaşılacak Hedef 

! ÇG 1.2.4 Deniz ve kıyı çevresinin korunmasına 
yönelik ortak girişimlerin sayısı (Çöplerin 
azaltılması dahil) 

0 5 

! ÇG 1.2.5 Koruma altındaki alanlar için ortak 
yönetim planları / için koordineli özel koruma 
faaliyetleri sayısı 

1 2 

! ÇG 2.1.1 Doğal, kültürel ve tarihi turizm 
alanlarına olan yenilenmiş veya yükseltilmiş 
erişim yollarının  toplam uzunluğu (Kilometre) 

1,54 3,46 

! ÇG 2.1.2 Yeniden yapılmış, veya iyileştirilmiş 
bisiklet yolları / yürüme yollarının toplam 
uzunluğu (Kilometre) 

0,744 7,256 

! ÇG 2.1.3 Turistik alanlar içindeki ya buralara 
giden kısımlarda yeni inşa edilen ya da yenilenen 
alanların sayısı 

7 3 

! ÇG 2.1.4 Yeniden inşa edilmiş / restore edilmiş 
kültürel ve tarihi turistik alanların sayısı 

2 13 

! ÇG 2.2.5 Sürdürülebilir turizm alanında eğitim ve 
kapasite geliştirme faaliyetlerine katılan kişi sayısı 

180 20 

! ÇG 2.3.2 Doğal, tarihi ve kültürel mirasın ve 
kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eden 
kamu bilinirliğini artıracak girişimlerinin sayısı 
(Sayı olarak) 

17 3 

ÖNCELİK !!! 



FAALİYETLER VE GÖSTERGELER 

 ÖNCELİK EKSENİ 1 ÇEVRE 

 
Specific objective1.1: Sınır ötesi bölgede doğal 
ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi 
ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi 

Hedefe ulaşılmış göstergeler 

Özel Hedef 1.1 

 ÇG 1.1.1 

ÇG 1.1.2 

ÇG 1.1.3 

ÇG 1.1.4 

• Erken uyarı ve afet yönetim sistemlerine 

ilişkin ekipmanlar/demirbaşlar, küçük ölçekli 

müdahaleler ve yatırımlar 

• Ortak girişimler, stratejiler, eğitimler, 

hizmetler, farkındalık yaratma kampanyaları, 

tecrübe paylaşımı ve diğer kapasite geliştirme 

faaliyetleri. 
 



FAALİYETLER VE GÖSTERGELER 

 ÖNCELİK EKSENİ 1 ÇEVRE 

 

Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki 
ortak doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin 
arttırılması 

• Çevre dostu küçük ölçekli yatırımlar; 

• Ortak girişimler ve işbirliği, tecrübe ve teknik bilgi 
paylaşımı, eğitimler ve kapasite geliştirme 
faaliyetleri; 

• Koruma altındaki alanlar için ortak yönetim 
planları 

Hedefe ulaşılmış göstergeler 

Özel Hedef 1.2 

 ÇG 1.2.1 

ÇG 1.2.2 

ÇG 1.2.3 

Hedefe Ulaşmamış Göstergeler Ulaşma durumu Ulaşılacak 
Hedef 

! ÇG 1.2.4 Deniz ve kıyı 
çevresinin korunmasına 
yönelik ortak girişimlerin 
sayısı (Çöplerin 
azaltılması dahil) 

0 5 

! ÇG 1.2.5 Koruma 
altındaki alanlar için 
ortak yönetim planları / 
için koordineli özel 
koruma faaliyetleri sayısı 
 

1 2 

ÖNCELİK !!! 



FAALİYETLER VE GÖSTERGELER 

 ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

 

 

Özel Hedef 2.1. Doğal, kültürel ve tarihi 
miras ve ilgili altyapıdan daha iyi 
faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik 
cazibesinin artırılması 

 

• Küçük ölçekli yatırımlar : doğal, kültürel ve 
tarihi turistik alanlara erişimin arttırılmasına 
yönelik küçük ölçekli yatırımlar; 

• Bilişim İletişim Teknolojileri ile turistik 
imkanlarının 
oluşturulması/geliştirilmesi/artırılması; 
 

• BİT (bilişim ve iletişim teknolojileri) ve GIS 
(coğrafi bilgi sistemi) platformları, turistik 
ulaşım planları. 

Hedefe Ulaşmamış Göstergeler Ulaşma durumu Ulaşılacak 
Hedef 

! ÇG 2.1.1 Doğal, kültürel ve 
tarihi turizm alanlarına olan 
yenilenmiş veya yükseltilmiş 
erişim yollarının  toplam 
uzunluğu (Kilometre) 

1,54 3,46 

! ÇG 2.1.2 Yeniden yapılmış, 
veya iyileştirilmiş bisiklet 
yolları / yürüme yollarının 
toplam uzunluğu (Kilometre) 

0,744 7,256 

! ÇG 2.1.3 Turistik alanlar 
içindeki ya buralara giden 
kısımlarda yeni inşa edilen ya 
da yenilenen alanların sayısı 

7 3 

! ÇG 2.1.4 Yeniden inşa edilmiş 
/ restore edilmiş kültürel ve 
tarihi turistik alanların sayısı 

2 13 

ÖNCELİK !!! 



FAALİYETLER VE GÖSTERGELER 

 ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

 Özel Hedef 2.2. Ortak güzergahların 
geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin 
arttırılması 

• Sürdürülebilir turizm stratejileri/faaliyet planları, 
pazarlama ve tanıtım girişimleri ve araçları, eğitim ve 
danışmanlık; 

• Turistik kuruluşların ürünlerini, hizmetlerini, 
performanslarını ve çalışanlarının becerilerini 
geliştirmek için eğitim ve danışmanlık desteği; 

• Alternatif turizm şekillerinin geliştirilmesi ve 
tanıtılması, örneğin “gurme”, “çevre”, “SPA”, “kırsal” 

vb. 

Hedefe Ulaşmamış Göstergeler Ulaşma 
durumu 

Ulaşılacak 
Hedef 

! ÇG 2.2.5 
Sürdürülebilir turizm 
alanında eğitim ve 
kapasite geliştirme 
faaliyetlerine katılan 
kişi sayısı 

180 20 

Hedefe ulaşılmış göstergeler 

Özel Hedef 2.2 

ÇG 2.2.1 

ÇG 2.2.2 

ÇG 2.2.3 

ÇG 2.2.4 

 

ÖNCELİK !!! 



FAALİYETLER VE GÖSTERGELER 

 ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

 
Özel Hedef 2.3. Sınır ötesi işbirliği 
girişimleriyle sürdürülebilir turizm 
ağının arttırılması 

• Ortak ağ oluşturma etkinlikleri; 

• İlgili hedef gruplar için sınır ötesi 
kültürel, doğal ve tarihi mirasın 
değerlerine ilişkin farkındalık arttırma 
kampanyaları ve yerel kalkınma 
girişimleri; 

• Alternatif turizm yöntemlerinin 
geliştirilmesine ilişkin ortak girişimler 

Hedefe ulaşılmış göstergeler 

Özel Hedef 2.3 

ÇG 2.3.1 

ÇG 2.3.3 

Hedefe Ulaşmamış 
Göstergeler 

Ulaşma durumu Ulaşılacak 
Hedef 

! ÇG 2.3.2 Doğal, 
tarihi ve kültürel 
mirasın ve 
kaynakların 
sürdürülebilir 
kullanımını teşvik 
eden kamu 
bilinirliğini artıracak 
girişimlerinin sayısı 
(Sayı olarak) 

17 3 

ÖNCELİK !!! 



  

PROJE FİKRİ 

Sınır Ötesi Etki 

Ortakların İhtiyaçları 
Öncelikli Program 

Göstergeleri 

 BAŞARILI PROJELERİN YAMAN ÇELİŞKİSİ  



 

 

INTERREG - IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı 

CCI 2014TC16I5CB005 

İlginiz için teşekkür ederiz! 

Bu program Avrupa Birliği 
tarafından finanse 
edilmektedir. 


