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MADDE 1 – KONU 

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği « Gelişmekte olan ülkelerle dayanışma » 209 

programı aracılığıyla insan hakları ve sürdürülebilir gelişme alanlarındaki 

sorumlulukları ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde, bu alanlardaki sivil toplum 

projelerini desteklemektedir.  

İşbu proje çağrısı aşağıdaki alanlarda Türkiye’de çevre korumaya katkı sağlayan 

küçük oluşumlar tarafından oluşturulan projeleri desteklemek amacını taşımaktadır :  

 Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını diplomatik gündeminin önceliklerinden 
biri olarak belirlemiştir ve özellikle 2021'de IUCN Dünya Koruma Kongresi'ne 
ev sahipliği yaparak, COP 15'te bir anlaşmanın kabulüne ulaşmak için çok 
sayıda çabaya öncülük etmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) 
2021'de yapılacak. 

 Kaynakların, çevremizin, sağlığımızın korunması, bölgelerin ekonomik ve 
endüstriyel kalkınmasına izin verir, israfı ve atığı azaltır: döngüsel ekonomi, 
bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ekonomik bir modeldir. Avrupa 
Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Paktı, bu nedenle, Mart 2020'de 
yayınlanan döngüsel ekonomi için yeni bir eylem planı öngörmüştür. Fransa, 
farklı düzlemlerde özellikle kaliteli suya erişimi iyileştirmek, hava, su ve toprak 
kirliliğini azaltmak, su ve sanitasyon hizmetleri, kimyasalların ve tehlikeli 
atıkların yönetimi ile plastik ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması için 
uluslararası bir çerçeve benimsenmesi konusunda kararlıdır. 

 İnsan yaşamı üzerindeki etkileri halihazırda görülebilen ve yakın gelecekte 
daha da belirgin olacak olan iklim değişikliğinin antropojenik kökeni 
konusunda bilimsel fikir birliği açıktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 
2015 yılında COP21'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında uygulanan Paris İklim Anlaşması büyük 
bir çoğunlukla ülkeler tarafından kabul edildi. Halen yürürlükte olan Paris 
Anlaşması tam olarak uygulanmalıdır. Bu bağlamda, uluslararası seferberliğin 
bir sonraki aşaması, Kasım 2021'de Glasgow'da yapılacak olan COP26'da 
gerçekleşecek. 

 

MADDE 2 – ŞARTLAR 

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne bir proje başvurusunda bulunmak bu 

şartnamenin tamamen kabulünü zorunlu kılar, başvuru Fransızca ya da İngilizce 

yapılabilir. 

Destek tutarı toplam 30 000 Avro’dur. Üç ila beş proje seçilecektir. 



MADDE 3 – SEÇİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 

Proje sunan tüzel kişiliğe haiz kurumun : 

– Yıllık geliri 500 000 Avro’dan düşük olmalıdır. 

– Kuruluş tarihinin üstünden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır.  

– Proje en geç 15 Ağustos 2021 tarihinde başlamalı ve 15 Ağustos 2022 tarihinden 

önce sona ermelidir. Bir finansal ve faaliyet raporu bu tarihte teslim edilecektir.  

– Proje çevre koruma alanındaki tüm konular hakkında olabilir. 

– Proje gelişmenin geleneksel kriterlerini taşımalıdır : Projenin sürdürülebilirliği, 

innovasyon, tekrarlanabilirlik, yararlanıcıların katılımı, sonuç endikatörleri (kısa ve 

uzun vadede sonuçların ölçülebilirliği).  

Daha büyük projeler üzerinde kaldıraç etkisi olacak projeler değerlendirilecektir. 

Cinsiyet eşitliği ve engelliliğin dikkate alınması gibi kesişen faktörlerin dikkate 

alınması da değerlendirilecektir. Mümkün olduğunca, proje diğer yerel ortakları da 

kapsamalıdır. 

Gönüllülerin seferber edilmesi veya ayni bağışlar proje bütçelerinde 

değerlendirilmelidir. Proje, CO2 emisyonlarının mümkün olduğunca azaltılmasını 

sağlamalıdır. 

Projeler, uygun iletişim ve şeffaflık eylemleri sağlamalıdır. 

 

MADDE 4 – JÜRİ 

Jüri Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından Institut français Türkiye ile bağlantılı 

olarak oluşturulacaktır. 

 

MADDE 5 – BAŞVURU 

Adaylık dosyaları siviltoplum@ifturquie.org e-posta adresine, konu satırına 

ENV_(kurum adı) yazılarak 23 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.  

Gerekli belgeler : 

- Proje önerisi ve bütçesi 

- Projeyi tanıtan ve talep edilen miktarı gösteren, yasal temsilci (ler) tarafından 

imzalanmış motivasyon mektubu. 

- Tarihli ve imzalı, IBAN içeren banka hesap belgesi.  

- Kurumun son mali tablosu.  

mailto:siviltoplum@ifturquie.org


MADDE 6 – HİBENİN ÖDENMESİ 

Haziran 2021’in ilk haftasında jüri bir karar açıklayacaktır.  

Hibenin ödenebilmesi için Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve kurum arasında bir 

destek sözleşmesi imzalanacaktır. 

Hibe, ödeme tarihinde yürürlükte olan elçilik idari kur oranı üzerinden Avro veya Türk 

Lirası olarak ödenecektir. 

MADDE 7 – DEĞİŞİKLİKLER 

Kazanan bir projenin hedeflerini, ortaklarını, programını veya bütçesini etkileyen 

herhangi bir önemli değişiklik, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne rapor edilmeli ve 

onaylanmalıdır. Bu maddeye uyulmaması veya projenin kısmen veya tamamen 

başarısız olması, verilen fonun yeniden tahsisine veya önceden ödenmiş 

meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesine neden olabilir. 

MADDE 8 – ADAYLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Hibe almaya hak kazanan kurum, projesinin sonunda Fransa’nın Türkiye 

Büyükelçiliği’ne imzalı bir anlatım raporu ve mali beyanname vermeyi taahhüt eder. 

Bu belgeler, projenin bitiminden sonra iki ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. 

Kazanan kurum, Fransa Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye tarafından isminin, 

finanse edilen projeye ilişkin bilgilerin, ara ve nihai raporların, fotoğrafların, videoların 

yayınlanması ve kullanılması için yetki verir ve bu konudaki her türlü hak veya 

tazminattan feragat eder. Kazanan kurum, Institut français Türkiye ve Fransa 

Büyükelçiliği logosunu projeyle ilgili iletişim medyasında sergilemelidir. Kazanan 

kurum ayrıca projenin herhangi bir değerlendirmesini kolaylaştırmalıdır. 

MADDE 9 – KAZANAN KURUM SİGORTASI 

Bir kaza durumunda rücu etmeme: Projelerinden tek başına sorumlu olarak gerekli 

sigortaları yapmakla yükümlü olan kazanan kuruluş, bu nedenle bir kaza durumunda 

Institut français Türkiye ve finansman sağlayan kurumu tüm sorumluluklardan muaf 

tutar ve onlara karşı herhangi bir başvuruda bulunamaz. 


