
 
 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yürütülen INTERREG IPA 

Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2021-2027) Kapsamındaki Program Bölgesinin Kalkınmasını 

Sağlamak İçin Olası Proje Fikirlerinin Sunumu 

 

Değerli katılımcılar, 

Önümüzdeki yedi yıl boyunca Avrupa Birliği yerel kuruluşlar tarafından hazırlanmış projelere 

sağlanan mali desteği arttırmayı planlamaktadır. “Tabandan Yukarı” olarak bilinen bu bölgesel 

yaklaşım, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) programının 2021-2027 yıllarındaki 

toplam bütçesinin yarısına denk gelen önemli bir boyutunu içermektedir. Programın uygulanması 

Bütüncül Bölgesel Strateji (BBS) belgesine dayandırılacaktır (söz konusu belgenin özeti bu 

davetin ekinde mevcuttur). Bölgesel Strateji Belgesi, sınırın her iki tarafındaki ortak zorlukları 

hesaba katarak yerel girişimcilerin, derneklerin ve diğer kurum ve kuruluşların bölgenin bütüncül 

kalkınmasına katkı sağlayacak fikirlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. BBS desteği iki hedefe 

dayanmaktadır: (1) Sürdürülebilir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ve (2) Kamu yararına 

yönelik hizmetlere erişimin geliştirilmesi. 

BBS’nin uygulanmasının en önemli yönlerinden birisi, desteklenen projeler ile stratejinin hedefleri 

arasında güçlü bir bağlantı oluşturma ihtiyacıdır. Bu çerçevede, sizi ve üyelerinizi, program alanını 

yaşamak ve yatırım yapmak için arzu edilen bir yere dönüştürebilecek proje fikirlerinizi ve 

çözümlerinizi sunmaya davet ediyoruz. Proje fikirlerinizi somutlaştırırken aşağıdaki unsurları göz 

önünde bulundurmalısınız: 

- Bir proje fikrinin bu aşamada sunulması finansman sağlanacağını garanti etmez; 

- Program altında imzalanacak sözleşmeler için son tarih 31 Aralık 2027’dir. 

- Strateji bütçesinin 22.6 milyon Avro olması beklenmektedir. 

- Proje fikrinizin önemli bir bileşeni, bu fikri sınırın her iki tarafından yerel kuruluşların 

geniş çaplı işbirliği üzerine inşa etmek ve ölçülebilir sınır ötesi faydasını ve etkilerini 

vurgulamaktır. 

İletilen proje fikirleri BBS’nin uygulanmasını desteklemek amacıyla oluşturulacak faaliyet listesi 

için temel teşkil edecektir (tematik açıdan gruplandırılmış proje fikirleri). Gönderilen proje 

fikirlerinin tematik açıdan sınıflandırılmasında kullanılacak ölçütler şunlardır: 

- Proje fikrinin geniş ve birden fazla sektörü kapsayan ortaklıklar ile temin edilmiş sınır ötesi 

etkisi 

- Proje fikri ile Stratejinin ortaya koyduğu hedef ve önlemler arasında anlaşılır bağlantı 

kurulması 

- İhtiyaç duyulan kaynaklar ile Stratejinin zaman ve bütçe çerçevesi arasındaki uyum 



 
 

Bu çerçevede, her bir program bölgesine yönelik olarak ilgili girişimcilerin, derneklerin ve diğer 

kurumların katılabileceği, proje fikirleri toplanması davetine ilişkin sorulara cevap alınabilecek 

çalıştaylar düzenlenecektir. Bu sayede, tüm SÖİ aktörlerinin tek bir yerde toplanması, program 

alanında önemli değişiklikler yapabilecek aktif bir topluluğun oluşturulması için gerekli 

motivasyonun sağlanması hedeflenmektedir. 

Çalıştaylara katılmak için kayıt yaptırmak zorunludur. Çalıştay sürelerinin 2 saati aşmayacağı 

öngörülmektedir. 

 

Çalıştaylar aşağıdaki şekilde planlanmaktadır:  

1. Bulgarca katılım için – iki ayrı tarih (çevrimiçi, Webex platformunda. Çalıştaylar Bulgaristan 

Ulusal Bölgesel Kalkınma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecektir)) – 30 Kasım ve 1 Aralık 2021, 

15:00 EET.  

2. Türkçe katılım için (çevrimiçi, Çalıştaylar Ulusal Otorite olan Avrupa Birliği Başkanlığı ev 

sahipliğinde düzenlenecektir – 9-10 Aralık 2021)   

Bulgaristan tarafında düzenlenecek çalıştaylara dahil olmak isteyen katılımcıların toplantı 

tarihinden en geç iki gün öncesine kadar  office@ncrdhp.bg adresine e-posta atarak çalıştayın 

Webex bağlantısını almaları gerekmektedir. 

Türkiye tarafında düzenlenecek çalıştaylara dahil olmak isteyen katılımcıların toplantı tarihinden 

en geç 2 öncesine kadar cbcbgtr@ab.gov.tr adresine, konu satırına “BG-TR Çalıştay Katılım” 

yazarak e-posta göndermeleri gerekmektedir. Çalıştayın bağlantısı katılımcılara ayrıca 

iletilecektir.  

Lütfen proje fikrinizi burada verilen üç soruya cevap vererek kısaca ortaya koyun. Fikirlerinizi 

iletmek için son tarih 17 Aralık 2021’dir.  

Program bölgesinin işbirliğiniz sayesinde kalkındığını görmeyi dört gözle bekliyoruz! 
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