00.02-?sı!
ED

|ııııı!.lııı
ıLMlşTlR

ciroae
rünx|yı

Tilm oda ve Borsalar Genel sekreterlikleri

ODALAR VE BORSALAR

elnı-lĞl

Tarih

Sayı

Konu

ilgl

:

:
:

:

30loll20l9
34221550-745.01.0l_ ll29
COSME Kümelenme Çağısı

KOSGEB'in l0l0ln0l9 tarihli,459 sayılı ve COSME Kümelenme Çağnsı konulu

yazısı.

Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri,
"Küreselleşn Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından,
2ü4a020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletnelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı)
olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal
koordinasyonundan sorum lu kurum olarak yetki lendiri lmiştir.

KOSGEB'den alınan ilgi'de kayıtlı yazıdı, COSME Programı kapsamında, "Avnıpa Küme Mükemmeliyet
Programı" pğe teklif çağısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini
teşvik etmek ve işleürıelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büytime potansiyelini kullanarak küresel
pazarlara başrıyla erişebi lmeleri ne yard ımcı o lmak amaç lanmaktadır.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan tekllf çağısına, Avrupa

Komisyonunun

(htŞs://ec.europa.eıı/easme/eıılcosme/cos-cluster-20l8-03-02-european-cluster-excellence-programme)
internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Söz konusu çağnya başvuru yapılması hususunun değerlendirilmesi ve çağn hakkında üyelerinizin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

?crrır,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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AB COSME PROGRAMİ
'Eu ıopaın Clustcr Eıcclleıct Pıogram me'
corcLusTER._zoı843_02
ProJe Tckllf Çeğns,
Avrupa Birliği'nin. EU 2020 adını vadiği 2020 yılına yönclik soaıcjisini üınırnla)an

ana

polhlkılııdııı birİ'K0ıtıcllşen Ça! için Sonayi Politikası" otarak bclirlenmi$ir. Bu süf(şıc.
AB 0lkÇlcrİndC ekongııik 6ıli)ıcnc bulunın işletıırlerin % 9Q'ından fhzlasını ıcmsil cden
KOBİ'lcre özcl öncın ıtfcdilmckıcdir. Bu kapsamdı Birlik tarafindıı zll4.?nO ytlarını
kıpsıyan kısıcı COSME (lşlçünçlgçin ve KOBl'lcrin Rekabğt Rlcbilirliği Pıngramı) olırak
odloııdınlırı bir program oıbya konulmugur. KOSGEB. COSME Prognınının ulısal
koordinaıörtld0r.

COSME progfiımıııın b{ltçcsi, ona c},lçmler o|an:
.
KOBİ'hrinfinaıısmanacrlşimininırtıırıtınası.
.
Paıadıra erişiminin iyilcştlrilıncsi.
.
ÇeıTçvc koşullınn gcliştirilıııesi vc
.
Girişirtıciti§in ıqlvik cdilnıesi
aınacıyla 7 yıl için 2-3 ınityar AVRO otaratı bclir]enınişir.

COSME Pıugremı lııpsomında "Avıırpı Küme Mükcmıııcliycı Progrıını" pmje teklil'

ça§rısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özcı bilgi aşağıda sunulmakıadır.

Cığnnıı AmıGı

vc

Kıpsanıı.

Bu çığrınııı gcııcl amıcu k0ıne yönctirni m0kemmclliğini g0çlcıdinııek vc yeni bir
"CluscrXchgngc- piloı programının uygulanması da dahil glınak tlzerc Avı,upa gcnclindc
küme|er

vt ıızınaın eko sisıcınlcr grasındıiıi alışcriş ve sıraıcjik oıra*lıkları kolaylaşıırmaktır.

YOksci kalitcll kümc yönetimi ve k0mclcr ırasındaki stntejik ba§lanıılar diinla
$ondartlsfındı kümelcnnclcrin kiliı unsurları olrnası ncdcniylc. bu çağrı kapsemındo KOB|
rckabeıçiliğini ışvik c,ımek vc işleıınclcrin kürnelcriıı sıuıubilcceği ycni!ik vc b0ltmc
potanıiyelini kullanarak kllrcscl pazarlıra bşarıy!a crişmeterinc yafdııncı olnak
amaçlanmaktadır.

Özsl hç.dcf. k0melL:ıınıc kuruluşlnrıııııı vt 0yelcrinin KOBl'lerc sunulaıı uzmanlqsınış vc
uz_ellcşıirilmiş iş dcstek hizmedccinin profcsyoncllcşıesine yönclik işblrliğini ve ağ kurma
konusundıki bilgilerini artırmıktır. Bu, böl3cscl vc ııluslararası kurulu§taı|asın ekoloiik
sisıcmlçr arasındaki bağlarıııııı giiçtcndirilıncsinc vc cı,ıdüsıriyel modcrnlcşınc ve i,ı onaınınııı
iyilşıirilmesinc bağlı çeşitli endüsriycl ıızmanlaşnıa alınlannda sıraıejik işbirliği için onak
eylcmicr yapılmasına katkıda buiunacalıtır.

Çağrının aınacı. küıııelenme ınükcnımcllik kapgsiıcsinin gclişıirilnıesini teşvik etmek vc,
lıOmclenme kunılu§laı,ının vc iivclcrinin gcrckli bcccrilcri çdİnınelcrinç ve ycııi yönternleı,
gclişıirmclcrl için hüınctenmç ılanıı:daki öğrcnmcle,iıi ıçvik etmclçtİr, Bu kapsarnda,
KOBİ'lerin vc küme yöncticilcriniıı cndüstriycl dcği.<imle birlikte onıya çıkaıı ııendlere.
zorluklan vc l'ırsaılara adoprc olmoiarıııı gırcktiren d,eğcr zincirİ çcrçcvcsiııdc cğltin'ı vt iŞ
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ıync1 KOBİ'lGTln. k0mclcrdetıi diğer akıörtcriıt onaklar bulmasını. ulusal. bölgcsel
v€ §GkıöĞl §ınırları aşon dcğcr zincirleılııe erişmelerini ve ıeknoloji mcrlıczlcrlnc crişinılcrini
Bu önlem

kolıylqşınnoıını sı§lıyocaktır. Faıtlı ekonoınik gciişim scvilulerine sa|ıip

akıörlgrin ilişlcip girıncıi sa§lanacaktır.

Ozcı

Zıııın

Ciıclgcd

Nisan - Hızinan

A3

bölgelendcn

20l9

Finıısııııı
. Ça9| kıpsımıııda ç finınsman için uhsis edilıniş ışlam b0ıçc 3.@0.000 Avro'dur.
. EA§ME'nin t2 çtılifi fonlaınası bcklenmckıçdir.
ı Pğc beşına azami hibc 360.000 Avın'dur.
o EA§ME. mlrycut tibn fonlınn dağıtılmıması hakftını sdclı tmar.

Uyguıluk Kritgrlcri
koıısorsiyumda yer alon başvuru salıiplcrl tOzcl kişi o|ııalıdı,. söz konısu ıüzel kişilcı:

.
o

AB 0ycsi

.

olınolıdır.
Avnıpa Küıne|enmc lşbirliği Plaıforrnunı (Europcan Clustcr Col|aboıaıioıı Platform1
kayıt yıptırmış ya da lıaydolmoyı talcp cımiş olmalıdır.

COSME kaıılımcısı bir ülkcd« kurulmuş olmılıdır.
Ycnİlİkçi fıali),ctleri .eşvlk cdt,n: ycııilili,çi k0ıncleı,dc işlıirli8ini. orük çalışmaları vc
ö§ıunnrc §ü.tçlcrini destcklc},Gn bir kümelcnmc kurulşu ya da ış ağı kuruluş
ya da

Tekliftcrin aşağı<taki özclliklcrc sahip konsorsil,umlar ıara ndaıı sunulması gercklitlir.
o En:ız t4 ıü".el kişilikten oluşmolıdır.
. En aı Uç hrkl, AB üyesi ya da COSME kgulımcısı ülkeden kuruluş bulunınalıdır.
. Yapısn] Fonlara görc en az bir "az gelişnıiş" ya da 'geçiş stlrgcindc" olan bölgc
içerınelidir.
. Projc sürcsi 20-24 ay olmalıdır.

Tckliflcrin sunulınısıı

Teklifler clekıronik oıarak 04 Nisan 20l 9 saau : 7,00'yc (Brttkscl s,ıati) lııdar sunulabilir,
Elcktroııik bşvuru yapınadaıı ünce "Baştıı,ıı Sıhipleri lçin Rehbcr" dokürnaıı vc lüm Ccıı;*laı,ı
içcrcıı '§ağrı ivlcıni" ıam olaıak inccIenıııclidi:. Çağrı ıı,ıcııi ve diğer ilgili doküınanlcr

q<ağıda|(l say

fıda

bulun m aktad ır:
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