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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 

 

 

AB’NİN  BECERİ KAZANDIRMA YOLLARI POLİTİKASININ 

UYGULANMASINDA BECERİ ÖLÇÜMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA 

DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI  

 

EaSI Programı PROGRESS bileşeni altında  VP/2018/008 numaralı “AB’nin Beceri 

Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına 

destek konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. 

 

Hedefler- Öncelikler 

 

Bu Çağrının genel hedefi, "Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar" 

(Aralık 2016) başlıklı Konsey Tavsiyesini uygulama sürecinde üye devletlerin (ve 

istekleri üzerine diğer EaSI ülkelerinin) desteklenmesidir. 

 

Bu Çağrının özel hedefi, Beceri Kazandırma Yolları hakkında Konsey Tavsiyesine ilişkin 

uygulamaların ayrılmaz bir unsuru olan, düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi 

yetişkinlere (ve özellikle de Tavsiye çerçevesinde ülkeler tarafından tespit edilen 

öncelikli grupların) yönelik bireysel beceri değerlendirmesinin (okur-yazarlık, 

matematiksel ve dijital beceriler dahil) ulusal ve/veya bölgesel makamlar tarafından 

uygulama konulmasının sağlanmasına destek verilmesidir. 

 

"Beceri değerlendirmeleri" ile aşağıdakiler temin etmelidir: 

 Bireyin mevcut temel (ve mümkünse üst düzey) becerilerinin, görünür kılınması 

amacıyla tespit edilmesi ve belgelendirilmesi; 

 Bireyin temel (ve mümkünse üst düzey) becerilerinde mevcut belirli herhangi bir 

öğrenme eksiğinin tespit edilmesi ve belgelendirilmesi 

 Bireyin özel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş bir öğrenme yönteminin 

tasarlanabilmesi için temelin oluşturulması.  

 Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinler (ve uygun yerlerde, ülkeler tarafından 

tespit edilen öncelikli gruplar) için kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir olması 

 

Beceri değerlendirmelerinin yapılmasında aşağıdaki unsurlar gözetilmelidir: 

  İlgili kamu ve özel sektör aktörlerinin etkili ve sürdürülebilir koordinasyonuna 

dayanması, 

  Rehberlik hizmetiyle tamamlanması ve daha fazla öğrenme fırsatının 

yakalanmasını desteklenmesi, 

 Uygun hallerde, sonucunda bir yeterlilik edinsin veya edinmesin, bireyin geçmiş 

öğrenme yaşantılarıyla veya önerilen öğrenme yöntemi ile edindiği becerilerini 

onaylatması/doğrulatması için fırsat sunulması. 

 

 Finanse edilecek faaliyetlerin açıklanması/ aktivite (proje) türleri 

 

 (a) Teklifler, aşağıdaki iki unsurdan birinin veya her ikisinin çevresinde şekillenmelidir: 

 Düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler 

tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların becerilerinin (okur-yazarlık 

ve/veya matematiksel ve/veya dijital beceriler dahil) değerlendirilmesine yönelik 

araçlar, ve/veya 

 



 

 Söz konusu değerlendirmelerin düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi 

yetişkinlere veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef 

gruplara uygulanmasına yönelik düzenlemeler. 

 

 (b) Teklifler, aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlasını içermelidir: 

 

 Düşük düzeyde beceri/ yeterlilik sahibi yetişkinlere yönelik etkili olacağı 

varsayılan mevcut değerlendirme araçlarının ve düzenlemelerinin ölçek veya 

kapsamının genişletilmesi (örn: farklı bir hedef grubu kapsamak üzere mevcut 

değerlendirme düzenlemesinin ölçek veya kapsamının genişletilmesi) ya da;  

 

 Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinlere yönelik etkili olacağı varsayılan 

düşünülen mevcut değerlendirme araçlarının ve düzenlemelerinin ihtiyaçlarına 

uyum sağlanması (örn: bir değerlendirme aracına, temel okuryazarlık, 

matematiksel veya dijital becerileri değerlendirmesi için uyum sağlanması); ya da 

 

 Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinler 1  için yeni değerlendirme araçları ve 

düzenlemeleri geliştirilmesi ve/veya bu araç ve düzenlemelerin, etkililiklerine 

ilişkin çıkarım yapılmasına izin verecek bir ölçekte test edilmesi.  

 

 (c) Ayrıca başvuranlar istemeleri halinde, tekliflerine aşağıdaki faaliyetleri de 

ekleyebilirler:  

 

 Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinlere beceri değerlendirmeleri sunmak ve 

onları bu değerlendirmeleri üstlenmeleri yönünde cesaretlendirmek için çalışan 

ilgili organizasyonlara destek verilmesi (örn: yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim 

sağlayıcıları, danışmanlık hizmetleri, çalışanlar, kamu istihdam hizmetleri);  

 

 Beceri değerlendirmelerinin tasarlanması ve temin edilmesi için paydaşlar 

arasında (örn: yetişkin eğitimi ve öğretimi sağlayıcıları, iş gücü piyasası 

paydaşları ve sosyal politika paydaşları vb.) koordinasyon ve işbirliğine yönelik 

mekanizmaların oluşturulması ve iyileştirilmesi;  

 

 Beceri değerlendirmeleri sonuçlarının, öğrenme olanaklarına göre düzenlenmiş 

tekliflerin tasarlanmasında kullanılmasının desteklenmesi.  

 

 

Beklenen çıktılar/sonuçlar 

 

Bu Çağrı kapsamında finanse edilen projelerin (aktivitelerin) düşük düzeyde beceri/ 

yeterlilik sahibi yetişkinlere yönelik beceri değerlendirmelerinin ilgili odak ülkede15 

uygulamaya konulmasını desteklemesi ve böylelikle Beceri Kazandırma Yolları 

Tavsiyelerinin uygulanmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Bu Çağrı, Avrupa Sosyal Fonu ve Erasmus+ tarafından katılımcı her odak ülkenin lise 

eğitimi almamış veya temel becerilerde düşük yeterlilik seviyesindeki yetişkinlerin beceri 

ve yeterlilik düzeylerinin artırılmasına yönelik tutarlı stratejiler geliştirmesine yardımcı 

                                                           
1 Beceri Kazandırma Yolları Tavsiyeleri, üye devletlerin (ve bu çağrının amaçları doğrultusunda istemeleri 

halinde diğer EaSI ülkelerinin) ilgili mevcut ulusal düzenlemeleri temel almaları gerektiğini belirtir.  Yeni bir 

aracın ya da düzenlemenin geliştirilmesi, mevcut olanların uygun olmadığı şeklinde gerekçelendirilmelidir. 



 

olmak suretiyle düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinlere sağlanan desteği 

tamamlamaktadır. 

  

Ayrıca, bu Çağrı, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde gerçekleşen veya gerçekleşecek 

olan ilgili aktiviteleri (projeleri) de tamamlamalıdır. 

 

Zaman Çizelgesi 

 

Son teslim tarihi 

 

Aşamalar  

 
Tarih ya da dönem 

 

 Çağrının yayımlanması  05/2018 

 Sorular ve açıklama talepleri için son tarih  06/07/2018 

 Son teklif sunma tarihi  13/07/2018 

Swim, Kurye ve Posta: 
 Brüksel saatiyle 24:00  (CET) 

 Elden teslim: 
 Brüksel saatiyle 16:00  

Değerlendirme süreci (endikatif)  

 

07/09/2018 

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi 

(endikatif)  

10/2018 

 

Hibe sözleşmesinin imzalanması 

(endikatif)  

 

11/2018 

  

Aksiyon başlangıç tarihi (endikatif)   11/2018-01/2019 

 

Projelerin başlangıç tarihi ve süresi  

 

Projenin gerçek başlangıç tarihi, iki taraftan sonuncusunun hibe sözleşmesini imzaladığı 

tarihten sonraki ilk gün, iki taraftan sonuncusunun imza tarihinden sonraki ayın ilk günü 

veya taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih olacaktır. 

 

Projelerinin seçilmesi halinde başvuru sahipleri, başvuru formunda endikatif olarak 

belirledikleri faaliyetin başlangıç tarihinden sonra hibe sözleşmesini alabilirler. Bu 

nedenle, ayın adı yerine çalışma programındaki ayların numaralandırılması 

önerilmektedir. 

 

Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalara ait risk, başvuru sahibine 

aittir. Teklifin sunulma tarihinden önce harcama yapılamaz. 

 

Başvuru sahibinin projenin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlatılması 

ihtiyacını hibe sözleşmesinde ispatlaması halinde, halihazırda başlatılmış bir projeye hibe 

verilebilir. 

 



 

Projenin süresi endikatif olarak 12 ila 24 ay arasında olmalıdır. 

 

Kullanılabilir Bütçe 

 

Bu çağrı kapsamındaki projelerin AB eş-finansmanı için tahsis edilen tahmini toplam 

bütçe 1.500.000 avrodur. 

 

Talep edilen AB hibesi, endikatif olarak 250.000 Avro ila 500.000 Avro arasında 

olmalıdır. 

 

Komisyon üç ila altı teklifi finanse etmeyi planlamaktadır. 

 

Komisyon, kullanılabilir tüm fonları dağıtmama hakkını saklı tutar. 

 

Sınırlı kaynaklardan, mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkenin yararlanmasını sağlamak 

amacıyla, her odak ülke (örn. ana faaliyetlerin gerçekleştiği ülke) için sadece bir hibe 

verilecektir. Aynı odak ülkedeki faaliyetler için birden fazla sayıda uygun teklifin kalite 

eşiğini geçmesi durumunda, hibe için en yüksek puanı alan teklif önerilecektir. 

 

 

Eş finansman oranı 

 

Bu teklif çağrısı kapsamında AB hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin %80'ini geçemez. 

Başvuru sahipleri kalan tutarın eş-finansmanını, kendi kaynakları veya AB bütçesi dışındaki 

diğer kaynaklardan karşılamayı güvence altına almalıdır. 

Geçerlilik Koşulları 

 

 Başvurular, 3. Bölümün (c) maddesinde belirtilen son teslim tarihinden önce 

gönderilmelidir. 

 Başvurular https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru 

sistemi üzerinden yapılmalı; başvuru formunun ve eklerinin imzalı ve basılı bir nüshası 

posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir (bakınız Bölüm 12) 

Yukarıdaki koşulların karşılanmaması halinde başvuru reddedilir. 

Teklifle ilgili işlemleri kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak amacıyla, 

başvuru sahipleri, aktivite (proje) tekliflerini İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde 

sunmaya teşvik edilmektedir. Bununla birlikte tüm AB resmi dillerinde hazırlanan tekliflerin 

kabul edileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde 

yazılmış bir yönetici özetinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir (kontrol listesi Madde 3). 

Başvuru sahiplerinin uygunluğu (lider başvuru sahipleri ve eş-başvuranlar) 

 

a) Kuruluş yeri 

 

Aşağıda belirtilen ülkelerde, kurallara uygun şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler, 

başvuru sahibi (veya konsorsiyum olması durumunda lider başvuru sahibi ve eş-başvuran) 

olmaya uygundurlar. 

 

 AB üye devletleri; 

 AEA Anlaşması uyarınca İzlanda ve Norveç; 



 

 Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye 

 

b) Kuruluş türleri 

 

Hibe almaya hak kazanabilmek için, tek başvuru sahibi veya konsorsiyum durumunda lider 

başvuru sahibi, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi/yeni becerilerin kazandırılması 

konusundaki eylemlerden ve ulusal veya bölgesel politikalardan sorumlu bir kamu 

kurumu/kuruluşu olmalıdır. 

 

Eş başvuranlar, yetişkinlere yönelik olarak beceri değerlendirmesi, yetkinliklerin onaylanması, 

eğitim ve öğretim, yönlendirme ve rehberlik gibi hizmetlerin düzenlenmesinde ve/veya finanse 

edilmesinde ve/veya sunulmasında yer alan kamu kurum/kuruluşları veya özel kuruluşlar (kar 

amacı güden ya da gütmeyen) olmalıdır. 

 

c) Konsorsiyum  

 

Aksiyonlar konsorsiyum gerektirebilir. Aksiyonun(projenin) sınırötesi bir konsorsiyum 

tarafından uygulanacak olması durumunda, başvuru sahibi, projenin odak ülkesinin hangi ülke 

olduğunu açıkça belirtmelidir. Odak ülke, proje faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gereken 

ülkedir ve bu durumun teklifte açıkça tanımlanması gerekir. (Bkz. Bölüm 9 son madde işareti) 

Teklifin, tek bir başvuru sahibi tarafından sunulması durumunda, söz konusu başvuru sahibi 

uygun bulunmazsa, başvuru reddedilecektir. 

Konsorsiyum durumunda, lider başvuru sahibi uygun bulunmazsa, başvuru reddedilecektir. Bir 

eş-başvuran uygun bulunmadığında, söz konuşu kuruluş konsorsiyumdan çıkarılacak ve teklif 

bu çerçevede değerlendirilecektir. Ayrıca, uygun olmayan eş başvurana tahsis edilen maliyetler 

bütçeden çıkarılacaktır. 

 

d) Bağlı kuruluşlar 

 

Aktivite (proje) ile sınırlı olmayan veya yalnızca projenin uygulanması amacıyla tesis 

edilmemiş olan; uygunluk kriterlerini karşılayan ve başvuru sahipleri ile hukuki bir bağı veya 

sermaye bağı olan tüzel kişiler, bağlı kuruluş olarak aksiyonda yer alabilir ve uygun maliyetleri 

beyan edebilirler. 

 

Bu amaçla, başvuru sahipleri, bu tür bağlı kuruluşları başvuru formunda belirtir. 

 

e) İştirakçi kuruluşlar 

Aksiyonlar iştirakçi kuruluşların katılımını gerektirebilir. 

Aksiyonun (projenin) amacına hizmet etmesi durumunda, kuruluşların, herhangi bir maliyet 

söz konusu olmaksızın iştirakçi kuruluş olarak aksiyona (projeye) katılmasına izin verilir. Söz 

konusu bu kuruluşlar Komisyon ile akdedilen hibe anlaşmasına taraf olmayacaklardır. 

 

 



 

Uygun faaliyetler 

a) Coğrafi konum 

Projenin uygun olabilmesi için, bütünüyle, uygun bulunan EaSI katılımcısı bir ülkede 

yürütülmesi (bkz. Bölüm 6.1) ve uygun bulunan EaSI katılımcısı ülkelerden birinde 

yoğunlaşması ("odak ülke") gerekir. 

b) Aktivite (proje) türleri 

Hibe ile Bölüm 2.2.'de belirtilen türlerdeki projeler finanse edilir. 

c) Ana faaliyetler 

Proje yönetimi be proje koordinasyonu ana faaliyet olarak değerlendirilir ve taşerona verilemez. 

Uygun olmayan faaliyetler 

Mali Rehber Bölüm 3'te belirtildiği üzere üçüncü taraflara mali destek, bu çağrı kapsamında 

uygun değildir. 

 

Aşağıda yer alan faaliyet türleri, AB finansmanına uygun değildir: 

 

- lobi faaliyetleri 

- taşınmaz mülk ve/veya taşıt edinimi 

- inşaat yapımı. 

 

 

Seçim Kriterleri 

 

Başvuru sahibi (Tek başvuru sahipleri ve her bir eş başvuru sahibi), finansman talep edilen 

projeyi tamamlamak için gereken mali ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca 

yeterli mali ve operasyonel kapasiteye sahip kuruluşlar hibe için değerlendirmeye alınabilir. 

 

Mali kapasite 

 

Tek başvuru sahipleri ve her bir eş başvuru sahibi, aktivite (proje) süresince faaliyetlerini 

sürdürmek ve gerektiğinde aktivitenin (projenin) finansmanına katkıda bulunmak için istikrarlı 

ve yeterli finansman kaynaklarına erişebilir durumda olmalıdır. 

 

Kamu kurum, kuruluşları için mali kapasite doğrulaması yapılmayacaktır. 

 

Tek başvuru sahibi, lider başvuru sahibi ve her bir eş-başvuranın mali kapasitesi, başvuru ile 

birlikte sunulacak destekleyici dokümanlar esas alınarak değerlendirilecektir: 

 

 Doğruluk beyanı (aktivitenin (projenin) yürütülmesine ilişkin mali kapasiteyi de 

içerecek şekilde) (bkz. kesim 14, kontrol listesi madde 4). 

 Mevcut son mali yıla ait yıllık bilançolar ile kar ve zarar hesapları (bkz. kesim 14, 

kontrol listesi madde 16); 

SWIM başvuru formunda yer alan şablonun kullanıldığı (bkz. kesim 12) ve yasal 

temsilci tarafından imzalanmış (bkz. kesim 14, kontrol listesi madde 17) özet bilanço 

ile kar zarar hesapları. 



 

 Faydalanıcı veya bağlı kuruluş başına 750.000,00 Avro veya daha fazla hibeler için, 

mevcut son mali yıla ait hesapları doğrulayan, onaylı dış denetçi tarafından hazırlanmış 

bir denetim raporu (bkz. kesim 14, kontrol listesi madde 18). 

 Başvuru sahibi tarafından sunulan mali kapasiteye ilişkin bilgi ve özellikle, SWIM 

başvuru formunun "Mali Kaynaklar" kesiminde sunulan bilgi 

 

Operasyonel kapasite 

 

Başvuru sahibi (tek başvuru sahibi ya da konsorsiyum halinde, lider başvuru sahibi ve eş 

başvuran(lar)), aktivitenin (projenin) uygun şekilde yürütülmesi için gerekli operasyonel 

kaynaklar (örneğin, teknik ve yönetimsel) ile yeterli mesleki becerilere ve yetkinliğe sahip 

olmalıdır.  Başvuru sahipleri; özellikle, orta öğretimi tamamlamamış olanlar olmak üzere, 

yetişkin eğitimi alanında önemli bir deneyim ve yetkinlik sahibi olmalıdır.  

 

Teklif edilen aktiviteyi tamamlayacak olan başvuru sahibinin (tek başvuru sahibi ya da 

konsorsiyum halinde, lider başvuru sahibi ve eş başvuran(lar)) operasyonel kapasitesi, 

aşağıdakilerin teklifte sunulmasıyla teyit edilmelidir: 

 

 Varsa, son üç yılda çağrı konusunda yapılmış ana projelerin bir listesi (bkz. kısım 14, 

kontrol listesi madde 15); 

 Teklif edilen proje koordinatörünün ve ana görevleri yerine getirecek diğer kişilerin 

ilgili tüm mesleki deneyimlerini gösteren özgeçmişleri (bkz. kısım 14, kontrol listesi 

madde 14); 

 Yasal temsilci tarafından imzalanmış doğruluk beyanı (aktivitenin (projenin) 

yürütülmesine ilişkin operasyonel kapasiteyi de içerecek şekilde) (bkz. kesim 14, 

kontrol listesi madde 4). 

 

Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Usul 

 

Tekliflerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul, "Mali Başvuru Rehberi"nin 14. 

maddesinde açıklanmaktadır. Başlamadan önce SWIM kullanıcı kılavuzunu dikkatle 

okuyunuz: 

 

 http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf 

 

Başvuru sahipleri, doldurdukları başvuru formunu, yukarıda 3.c bölümünde belirtilen son 

teslim tarihinden önce hem elektronik ortamda hem de basılı olarak (bir asıl bir nüsha olmak 

üzere) sunmalıdır. 

 

SWIM elektronik başvuru formuna, formun sunulmasına ilişkin son teslim tarihi günü 

geceyarısına kadar ulaşılabilir. Başvuru sahipleri formu önce elektronik ortamda gönderip daha 

sonra çıktısını alarak imzalayıp, son teslim tarihine kadar postayla göndermeli veya elden teslim 

etmelidir; uygun posta hizmeti sağlayıcısının veya kurye şirketinin başvuru formunu son teslim 

tarihi gününde almasını temin etmek de başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 

Teklifin basılı nüshası usulüne uygun olarak imzalanarak iki nüsha halinde (biri "asıl" ve diğeri 

"nüshası" olarak işaretli şekilde), 14. kesimde listelenen bütün belgeleri içerek şekilde son 

başvuru tarihine kadar (gönderi belgesi veya ekspres kurye makbuzundaki tarih kanıt 

niteliğindedir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

 

Taahhütlü posta ya da acil posta servisi adresi: 

 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf


 

AVRUPA KOMİSYONU 

(MERKEZİ POSTA SERVİSLERİ TARAFINDAN AÇILMAMALIDIR) 

Teklif Çağrısı VP/2018/08 - DG EMPL CAD J-27 00/120 

B-1049 Brüksel BELÇİKA 

 

 

Gönderi belgesi veya acil posta servisi makbuzu, teslim tarihi konusunda kuşku duyulması 

halinde Avrupa Komisyonu tarafından talep edilebileceğinden saklanmalıdır. 

a) taahhütlü posta kanıtı : gönderi belgesi 

b) acil posta servisi kanıtı : acil posta servisi makbuzu 

Avrupa Komisyonu, elden teslim edilen teklifleri, 3(c) bölümünde belirtildiği şekilde, son 

teslim tarihi günü saat 16.00'a kadar aşağıda belirtilen adreste teslim almalıdır: 

AVRUPA KOMİSYONU 

Service central de réception du courrier 

(MERKEZİ POSTA SERVİSLERİ TARAFINDAN AÇILMAMALIDIR) 

Call for proposals VP/2018/008 – DG EMPL.E.3 Avenue du Bourget, 1 

B-1140 Evere 

 

 

Başvuru dosyasını aşağıdakilere uygun olarak hazırlayınız: 

 

1) belgeleri, kontrol listesindeki sıralamasına uygun olarak derleyiniz (ve teklifin altına 

işaretlediğiniz kontrol listesini ekleyiniz); 

2) belgeleri çift yönlü basınız; 

3) delikli dosya kullanınız (katlamayınız veya yapıştırıcı ile yapıştırmayınız, 

zımbalayabilirsiniz). 


