TÜRKİYE VE AB ARASINDA
ŞEHİR EŞLEŞTİRME-II
HİBE PROGRAMI
«Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme»

TOWN TWINNING BETWEEN
TURKEY AND EU-II
GRANT SCHEME
«Twinning for a Green Future»

ARKA PLAN
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının koordinasyonunda;
• Türkiye Belediyeler Birliği,
• Vilayetler Birliği
• Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde

Göç Yönetimi

Çevre

Enerji

Program kapsamında 23 yerel
yönetime farklı alanlarda hibe
desteği sağlanmıştır.
Kültür

Turizm

BACKGROUND
In the coordination with Directorate for EU Affairs of the Ministry of Foreign Affairs;
• Union of Municipalities of Turkey ,
• Union of Provinces
• Minister of Environment, Urbanisation and Climate Change
(Directorate General for Local Authorities )

Environment

Migration

Energy

Culture

Tourism

Within the scope of the
program, grant support was
provided
to
23
local
governments
in
different
fields.

ARKA PLAN
Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda;
• Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı,
• Vilayetler Birliği,
• Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (YYGM) işbirliğinde

TTGS-II Temel Konuları;
●

●
●

İklim Değişikliği ile
Mücadele
Çevresel Bozulma
Çevre Koruma

Türkiye İklim
11. Kalkınma Planı
Değişikliği Stratejisi
(2019-2023)

1

2

Paris İklim Anlaşması

3

BACKGROUND
In the coordination with Union of Municipalities of Turkey;
• Directorate for EU Affairs of the Ministry of Foreign Affairs,
• Union of Provinces,
• Minister of Environment, Urbanisation and Climate Change

Fundamental Fields of TTGSII;
●
●
●

Fight against climate
change
Enviromental Degradation
Enviromental Protection

11. Development Plan
(2019-2023)

1

Turkey Climate
Change Strategy

2

Paris Agreement

3

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Genel Amacı
İklim ve çevre temelli eylemler
için Türk ve AB yerel yönetimleri
arasındaki diyaloğun geliştirilmesi
ve
yerel
yönetimlerin
kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Özel Amacı
Şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla
Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel
yönetimler arasında çevre ve iklim ile
ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik
etmek için sürdürülebilir yapılar
oluşturmak.

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Global Objective
To enhance dialogue between
Turkish and EU local authorities
and strengthen the capacity of
local authorities for the purposes
of climate and environment
based actions.

Specific Objective
To create sustainable structures for
stimulating exchange between local
authorities in Turkey and the EU local
authorities in areas relevant to climate
and environment.

PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI
Öncelik 1

İklim değişikliğine ilişkin yerel planların, stratejilerin, yol
haritalarının geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının
(modelleme, etki ve kırılganlık analizi vb.) hazırlanması

Öncelik 2

İklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin
oluşturulması ve/veya uygulanması için yerel yönetimlerin
kapasitelerinin artılrılması ve TR-AB yerel yönetimleri arasında
bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması

Öncelik 3

İklim ve çevre ile ilgili konularda özellikle çocukları ve gençleri
hedef alan eylemler konusunda kamuoyunun farkındalığının
artırılması

PRIORITY ISSUES
Prİorİty 1

Development of local plans, strategies, roadmaps and/or
preparation of decision-making tools (modelling, impact and
vulnerability analysis, etc.) with regard to climate change.

Prİorİty 2

Enhancing the capacity of local authorities and enabling
exchange of adaptation know-how and experience among local
authorities within Turkey and/or the EU for creation and/or
implementation of climate change adaptation technologies and
systems.

Prİorİty 3

Raising public awareness on climate and environment related
issues, particularly actions targeting children and youth.

HİBE PROGRAMININ BÜTÇESİ
Asgari Hibe Miktarı

Toplam Bütçe

2.500.000 Avro

• 60.000 Avro
Azami Hibe Miktarı

• 100.000 Avro

BUDGET OF THE GRANT PROGRAMME
Minimum Amount

Total Budget

EUR 2.500.000

• EUR 60.000
Maximum Amount

• EUR 100.000

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Kimler Başvurabilir?
•

Tüzel Kişiliğe sahip olması,

•

Kar amacı gütmemesi,

•

Türkiye’deki yerel yönetimlerden biri olması
(Belediyeler, il özel idareleri, Yatırım İzleme

Kimler Başvuramaz?
•

Dernekler, Vakıflar, Kent Konseyleri, Muhtarlıklar, Özel

İşletmeler, Kurumların şubeleri veya temsilcilikleri veya
irtibat büroları (tüzel kişiliği olmayanlar), uluslararası
kuruluşlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları,
odalar, işçi ve işveren sendikaları, sanayi ve ticaret odaları,

ve Koordinasyon Başkanlıkları),

borsalar, sendikalar, kooperatifler, diğer meslek örgütleri ile

•

AB Üye ülkelerindeki yerel yönetimler,

bunların federasyonları ve konfederasyonları, araştırma

•

AB üye ülkelerinde veya Türkiye hariç IPA

enstitüleri, okullar, üniversiteler, kalkınma ajansları, valilikler,

Tüzüğüne uygun ülkelerin birinde yerel bir

kaymakamlıklar,

yönetim olması

kuruluşları, bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri

belediye

birlikleri,

belediyelerin

bağlı

Eligibility of Applicants
Who Can Apply?
•
•
•

•
•

Be a legal person,
Be non-profit making,
Be a local authority in Turkey (municipality,
special
provincial
administration,
Departments of Investment Monitoring and
Coordination),
Be a local authority in the EU Member
States,
An eligible country according to the IPA
Regulation, except Turkey.

Who Can not Apply?
•

Associations, foundations, city councils, village mukhtars,
private enterprises, branches or representative offices or
contact offices/bureaus of organisations (those that do not
have legal personality), international organizations, social
solidarity foundations, chambers, labour and employer
unions, chambers of commerce and industry, commodity
exchanges, syndicates, cooperatives, other professional
organizations and their federations and confederations,
research institutes, schools, universities, development
agencies, governorates, district governorates, union of
municipalities, affiliated entities of municipalities , ministries
and their provincial directorates

Eş Başvuranlar
❖ Başvuru sahibi en az 2 eş-başvuran ile birlikte başvuru yapmak zorundadır.

Eş Başvuran-1

Eş Başvuran-2

✓ Türkiye’den bir başvuru sahibinin; AB Üye Ülkeleri yerel

✓ Tüzel Kişiliğe sahip olması,
✓ Kar amacı gütmemesi,
✓ AB üye ülkelerinde, Türkiye’de ya da IPA Tüzüğüne
uygun ülkelerin birinde kurulmuş olması,
✓ Türkiye’den bir Sivil Toplum Kuruluşu (dernek, vakıf,
dernek veya vakıfların oluşturduğu federasyonkonfederasyon, kooperatifler)
✓ AB Üye ülkelerinden veya TR hariç diğer uygun
ülkelerden bir STK, Üniversite, Kalkınma Ajansı, Oda
(ticaret, sanayi, deniz ticaret, ticaret borsası)

yönetimlerinden en az 1 uygun eş başvuranı olmak zorundadır.

✓ AB Üye Ülkelerinden bir başvuru sahibinin; Türkiye’deki
yerel yönetimlerinden en az 1 uygun eş başvuranı olmak

zorundadır.

✓ Diğer

Uygun

Ülkelerden

bir

başvuru

sahibinin;

Türkiye’deki yerel yönetimlerinden en az 1 uygun eş başvuranı
ve AB Üye Ülkeleri yerel yönetimlerinden en az 1 uygun eş
başvuranı olmak zorundadır.

Co-applicants
❖ The lead applicant must act with at least two co-applicants.

Co-applicant-1
✓ A lead applicant from Turkey must have at least one
eligible co-applicant which is local authority from the EU
Member States.
✓ A lead applicant from the EU Member States must have
at least one eligible co-applicant which is a local authority
from Turkey.
✓ A lead applicant from other eligible countries must have
one co-applicant which is local authority from Turkey and
one co-applicant which is local authority from the EU
Member States.

Co-applicant-2
✓
✓
✓
✓
✓

Be a legal person,
Be non-profit making,
Be established in a Member State of the European Union or
Turkey or an eligible country according to the IPA Regulation,
Be a CSO from Turkey (associations; foundations; federations
or confederations of associations or foundations,
cooperatives)
Be a CSO from the EU member states or other eligible
countries except Turkey, University, development agency,
chamber (chamber of commerce, chamber of industry,
commodity exchanges, chamber of commerce and industry,
chamber of maritime trade)

Uygun Projeler
Proje Süresi
10 aydan az, 12 aydan fazla
olamaz

Sektörler ve Konular
İklim değişikliği, çevre,
sürdürülebilir kentleşme, iklim
finansmanı, yerel diplomasi,

Tema

Proje Türleri

Yeşil Gelecek

Öncelik alanlarından en az birini
kapsamalı

Eligible Actions
Duration
It can not be less than 10 months and
more than 12 months

Theme
Green Future

Sectors or themes
Climate change, environment,
sustainable urbanization, climate
financing, local diplomacy and other
relevant sectors,

Types of action
at least one of the priority areas

ÖNCELİK ALANLARINA ÖRNEKLER
Öncelik 1

İklim değişikliğine ilişkin yerel planların, stratejilerin, yol haritalarının
geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının (modelleme, etki ve kırılganlık
analizi vb.) hazırlanması
•

İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yerel stratejilerin, planların, yol
haritalarının geliştirilmesi,

Öncelik 2

Öncelik 3

•

Yerel girişimlerin yeşil ekonomik kalkınmayı desteklemesine olanak sağlanması,

•

Politika oluşumunu desteklemek üzere hazırlık çalışmalarının yapılması,

•

Yerel İklim Eylem Planlarının Geliştirilmesi,

•

Gönüllü Yerel Eylem Değerlendirme Raporlarının (VLR) geliştirilmesi,

•

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili küresel gündemlerin yerelleştirilmesi programlarının
uygulaması.

EXAMPLES OF PRIORITY AREAS
Priority 1

Development of local plans, strategies, roadmaps and/or preparation of decisionmaking tools (modelling, impact and vulnerability analysis, etc.) with regard to
climate change,
•

Developing local strategies, plans, roadmaps regarding climate change and
sustainable development;

Priority 2

Priority 3

•

Enabling local initiatives to support green economic development;

•

Conducting preparatory studies to support policy making;

•

Developing Local Climate Action Plans;

•

Developing Voluntary Local Reviews (VLRs);

•

Implementing programs localization of global agendas related environment and
climate change.

ÖNCELİK ALANLARINA ÖRNEKLER
Öncelik 1

İklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya
uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitelerinin artılrılması ve TR-AB yerel
yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması
•

İklim değişikliğine uyum için teknolojinin ve yenilikçi araçların geliştirilmesi ve/veya

uygulanması,

Öncelik 2
•

İklim ve çevre ile ilgili iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için ağlar ve
platformların oluşturulması,

•
Öncelik 3

İklim değişikliğinin yerel ve sektörel politikalardaki etkilerine uyum ve kapasitelerinin
güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,

•

Ortak eylemler aracılığıyla Avrupa ağlarındaki temsilin artırılması,

•

İklim değişikliğinin etkilerinin yerel düzeyde belirlenmesi ve izlenmesi.

EXAMPLES OF PRIORITY AREAS
Priority 1

Enhancing the capacity of local authorities and enabling exchange of adaptation knowhow and experience among local authorities within Turkey and/or the EU for creation
and/or implementation of climate change adaptation technologies and systems.

•

Developing and/or implementing technology and innovative tools for climate change
adaptation;

Priority 2
•

Creating networks and platforms for exchange of best practices related to climate

and environment;
•
Priority 3

Compliance with the effects of climate change in local and sectoral policies and
strengthening capacity, interagency cooperation and coordination;

•

Increasing the representation in European networks via joint actions;

•

Identifying and monitoring the effects of climate change at the local level.

ÖNCELİK ALANLARINA ÖRNEKLER
Öncelik 1

İklim ve çevre ile ilgili konularda özellikle çocukları ve gençleri hedef
alan eylemler konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılması

Öncelik 2

•

Toplumun farklı gruplarına odaklanan iklim değişikliği ve çevre konusunda
halkın farkındalığını hedef alan eylemlerin gerçekleştirilmesi,

•

Öncelik 3

İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalığın
artırılması,

•

İklim değişikliği ile mücadele için toplum temelli uyum önlemlerinin
geliştirilmesi.

EXAMPLES OF PRIORITY AREAS
Priority 1

Raising public awareness on climate and environment related issues,
particularly actions targeting children and youth.

Priority 2

•

Actions targeting public awareness on climate change and environment
focusing on different groups of the community;

•

Raising awareness on the urgency and importance of adapting to climate
change;

Priority 3

•

Developing community-based adaptation measures to combat climate change.

UYGUN OLMAYAN PROJELER
•

Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için
bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler,

•

Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara

yönelik projeler,
•

Hazırlık ve/veya takip faaliyetleri dahil olmak üzere konferanslar, yuvarlak masa toplantıları,
seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetler uygun olarak kabul edilmeyecektir. Bu

faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları durumunda finanse
edilebilecektir,
•

MFİB ile sözleşmenin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler,

•

Ticari faaliyetler,

INELIGIBLE ACTIONS
•

Actions concerned only or mainly with individual sponsorships for participation in workshops,

seminars, conferences and congresses;
•

Actions concerned only or mainly with individual scholarships for studies or training courses;

•

One-off actions such as conferences, round tables, seminars or similar events even if their

preparatory and/or follow-up activities are included. These actions can only be funded if they
form part of a wider project;
•

Actions started before the signature of the contract with the CFCU;

•

Actions consisting solely of academic research actions, feasibility studies (unless part of a
broader project);

•

Commercial activities;

UYGUN OLMAYAN PROJELER
•

Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları (daha
büyük bir projenin parçası değilse),

•

İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler,

•

Siyasi partileri destekleyen faaliyetler,

•

Mali destek faaliyetleri( yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe

edilmesi veya kendi işlerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi ya da kuruluşlara borç
verilmesi)
•

Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar,

•

Alt yapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler,

•

Gıda, giyim, sağlık ve eğitim ücretlerinin sağlanması gibi sosyal hizmetler.

INELIGIBLE ACTIONS
•

Actions which are ideologically biased or partisan in nature;

•

Actions supporting political parties;

•

Financial support activities (i.e. the use of the grant to make further grants (financial or inkind) or loans to other organisations or individuals such as for those who are establishing
their businesses);

•

Construction or investments for the adoption of new/supplementary facilities;

•

Infrastructure projects or projects essentially focused on the purchase of equipment;

•

Social service actions such as provision of food, clothing, health and education fees.

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
Çalıştaylar, eğitim toplantıları, çalışma ziyaretleri,
kamuoyu kampanyaları, organizasyonlar, yarışmalar,
sergiler, okullardaki eğitim faaliyetleri, seminerler,
konferanslar, sosyal medya yaygınlaştırma faaliyetleri
vb. aracılığıyla kapasite geliştirme ve farkındalık artırma
faaliyetleri,

Araştırma, analiz, masa çalışmaları,
anket faaliyetleri, saha çalışmaları,
haritalama, modelleme vb. faaliyetler;

Kurumlar arası işbirliği ve ortaklık faaliyetleri ve sinerjilerin
teşviki ve artırılmasına yönelik faaliyetler, çıkarılan dersler,
deneyim paylaşımı ve AB'deki ulusal ve uluslararası paydaşlar
arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,

Paydaşları
benzer
faaliyetler
geliştirmeye teşvik etmek amacıyla
açıklayıcı
ve
pilot
uygulamalar
geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

Yeşil gelecek için yenilikçi ve teknolojik
çözümlerin geliştirilmesi, uygulanması
ve/veya
aktarılmasına
yönelik
faaliyetler

Yerel planlar, stratejiler ve yol haritaları
gibi yerel politika belgeleri geliştirmeye
yönelik faaliyetler;

TYPES OF ACTIVITY
Capacity building and awareness raising activities via
workshops, training sessions, study visits, public
campaigns,
events,
competitions,
exhibitions,
educational activities in schools, seminars, conferences,
social media dissemination

Activities including research, analysis,
studies,
desk
reviews,
survey
activities, field studies, mapping,
modelling, etc.

Activities for interagency cooperation and collaboration and
activities for promotion and increasing of synergies, lessons
learnt and exchange of experience and good practices
among national as well as international stakeholders in the
EU

Activities
for
development
of
demonstrative and pilot applications to
encourage stakeholders to develop
similar actions

Activities on developing, transferring
and/or implementing innovative and
technological solutions for green
future;

Activities for development of local
policy papers such as local plans,
strategies and roadmaps;

ÖRNEK FAALİYET TÜRLERİ
İklim politikalarının daha iyi uygulanması amacıyla
araç(lar) geliştirmek;

Tartışmalar/münazaralar,
yerel/ulusal/uluslararası
düzeylerde
politika oluşturma süreçlerine katılım;

Yerel
yönetimler
arasında
sürdürülebilir
ortaklıklar
oluşturulmasına yardımcı olacak çalışma ziyaretleri ve ağ
kurma faaliyetleri

Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik
etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik
platformlar sağlamak;

Şehir eşleştirme konusunda web
tabanlı platformlar ve yenilikçi araçlar
geliştirmek;

Yazılı, işitsel, görsel materyallerin
yayınlanması ve/veya yayımlanmasına
yönelik faaliyetler;

Yerel düzeyde proje hazırlama ve
uygulama kapasitesini geliştirmek.

TYPES OF ACTIVITY
Development of tool kit(s) for the better implementation
of climate policies.

Discussions/debates and participation
in policy making processes at local/
national /international levels;

Study visits, networking activities which help to create
sustainable partnership among local authorities;

Providing platforms to encourage and
facilitate town twinning activities;

Developing web-based platforms and
innovative tools on town-twinning

Activities for preparation of written,
audio, visual materials and publications
and/or broadcasts;

Improving the capacity of project
preparation and implementation at
local level.

Önemli Notlar
•

Tüm projelerin, kadın ve erkeklerin tüm faaliyetlere ve fırsatlara eşit katılımını teşvik etmesi beklenmektedir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde cinsiyet eşitliğini teşvik eden ve fırsat eşitliğini olumlu yönde etkileyen
projeler tercih edilecektir.

•

Tüm projelerin proje faaliyetlerinde belirli katma değerli unsurları (inovasyon, iyi uygulama örnekleri, kamuözel ortaklıkları ve yaratıcı yaklaşımlar gibi) ve çapraz kesen konuları (azınlıkların ve savunmasız grupların
katılımı, sivil toplum katılımı, sürdürülebilir sonuçlar gibi) sağlaması beklenmektedir.

•

Türkiye’den Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi’ne (SEGE-2017) göre bölge 3, 4, 5 ve 6 sınıflandırmasına
giren yerel idarelerin (ana-başvuran veya eş-başvuran) içerisinde bulunduğu projeler avantajlı olacaktır.

•

Projeler kapsamında geliştirilen/yayımlanan tüm yayınların hem başvuru sahibi hem de eş-başvuranların

dillerinde olması tavsiye edilmektedir.

Important Notes
•

All projects are expected to promote equal participation of women and men to all activities and opportunities.
Projects that demonstrate promotion of gender equality and a positive impact on equal opportunities will be
favoured during the evaluation of the proposals.

•

All projects are expected to ensure particular added-value elements (such as innovation, best practices,
public-private partnerships and creative approaches) and cross-cutting issues (such as, involvement of
minorities and vulnerable groups, engagement with civil society, sustainable results) in the project activities.

•

Projects with local authorities of Turkey -from a region 3, 4, 5 and 6 according to Socio-Economic
Development Index-2017 (SEDI-2017) classification- as applicants (as lead or co-applicant) will be favoured.

•

All publications developed/published in scope of the actions are recommended to be in both lead applicant’s

and co-applicants’ languages.

Önemli Notlar
(Başvuru Sayısı)
Bir kuruluş:
• Başvuru sahibi bu çağrı kapsamında başvuru sahibi olarak birden fazla
başvuruda bulunamaz.
• Başvuru sahibi, aynı zamanda yalnızca bir adet başka başvuruda eşbaşvuran veya bağlı kuruluş olabilir.
• Bir eş-başvuran/bağlı kuruluş bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla
başvuruda eş-başvuran veya bağlı kuruluş olarak yer alamaz.

Important Notes
(Number of applications )
Number of applications per applicants / affiliated entities;
• The lead applicant may not submit more than one application as a lead
applicant under this call for proposals.
• The lead applicant may be a co-applicant or an affiliated entity in another
application (only one) at the same time.
• A co-applicant/affiliated entity may not be the co-applicant or affiliated
entity in more than one application under this call for proposals.

Önemli Notlar
(Hibe Sayısı)
Bir kuruluş:
• Başvuru sahibi olarak sadece bir hibe alabilir, ya da
• Eş-başvuran veya bağlı kuruluş olarak sadece bir hibe alabilir, ya da
• Birinde başvuru sahibi olarak, birinde eş-başvuran veya bağlı kuruluş olmak

üzere iki hibe alabilir.

Important Notes
(Number of Grant)
An entity:
• Can be awarded only one grant as a lead applicant, or
• Can be awarded only one grant as a co-applicant or affiliated entity, or
• Can be awarded two grants – one as a lead applicant, one as a co-applicant or
affiliated entity.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
Proje Dili
Başvuru sahipleri başvurularını
İngilizce sunmalıdır

Son Başvuru Tarihi
1 Mart 2022
(TSE:17:00)

Posta Adresi
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(Central Finance and Contracts Unit)
Attn: Barbaros Murat Köse (Acting CFCU Director)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı E Blok
İnönü Bulvarı No: 36, 06490 Emek / Ankara / TURKEY
Title: Town Twinning between Turkey and EU-II
(Twinning for Green Future) Grant Scheme (TTGS- II)
Reference: TR2020/DG/01/A2-01 - EuropeAid/173144/ID/ACT/TR

Başvuru Dosyanın
Sunumu
1- Ön Teklif
2- Kontrol Listesi

3-Başvuru Sahibinin beyanı
4-Eş Başvuran(lar)ın yetkilendirilmesi
5-Bağlı Kuruluş(lar)ın beyanı

6-Ön Teklif elektronik kopya

How To Apply and The Procedures To Follow
Project Language
Applicants must apply in English.

Deadline for
submission

1 March 2022 (Local
Time:17:00)

Postal address/ Address for hand delivery
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(Central Finance and Contracts Unit)
Attn: Barbaros Murat Köse (Acting CFCU Director)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı E Blok
İnönü Bulvarı No: 36, 06490 Emek / Ankara / TURKEY
Title: Town Twinning between Turkey and EU-II
(Twinning for Green Future) Grant Scheme (TTGS- II)
Reference: TR2020/DG/01/A2-01 - EuropeAid/173144/ID/ACT/TR

How to send concept
notes
1- Concept Note
2- Checklist

3- Declaration by the lead applicant
4- Mandate for co-applicants
5- Affiliated entity(ies) statement

6- Electronic format of the concept
note

Ön Teklif ile ilgili ilave bilgi
Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar,
teklif çağrısının referans numarası ve başlığı açıkça belirtilerek (Referans:
(TR2020/DG/01/A2-01 – (EuropeAid/173144/ID/ACT/TR) - Town Twinning between
Turkey and EU-II (Twinning for Green Future) Grant Scheme (TTGS-II):
aşağıdaki adrese gönderilebilir:
E-posta adresi: ttgs2@cfcu.gov.tr
Sorulara, ön teklif son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar yanıt verilecektir.
Sözleşme Makamı belirtilen tarihten sonra soruları cevaplamak yükümlülüğünde değildir.

Additional Information for Concept Note
Questions may be sent by e-mail no later than 21 days before the deadline for the
submission of concept notes to the address(es) below, indicating clearly the reference
and title of the call for proposals (TR2020/DG/01/A2-01 - EuropeAid/173144/ID/ACT/TR
- Town Twinning between Tukey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme
(TTGS-II):
E-mail address: ttgs2@cfcu.gov.tr
Replies will be given no later than 11 days before the deadline for submission of concept
notes.
The contracting authority has no obligation to provide clarifications to questions received
after this date.

TEŞEKKÜRLER

THANK YOU

