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DAĞtTlM YERI.RRiNı.

__ BaŞkunlığııııız, AvruPıı Birliği İşletmelerin ve KOBi'leriır Rekabcr Eclebillrliği
I>rogramınııı (EtJ Prögraınffc tbr thc (lompettiveness of Eııterprises and Srnall andMediuın-Sized F-nte4ırises-COSt\{E) ıılusal koordinasyonundan soruıılu kurı.ınr olarakyetkilendirilmiş olup, uliısgl ka.tkı payının t\cjenıİıosi ve progrsmlı.ı izleıııc vc
değerlend i rmesiırdeıı soruııludur.

CoŞME Progranrıırııı bilcşcnlerinden biri o|aıı "(.C()S_DE§IGN_2015_3-03 _ Dcsign _
Based Consumcr Goods'' ıoklif çağrısı yayınılanıııırs olgp, sijz kunusu çağrıya ilişkin bilğler
ekıeki dokümanda yer_alırraktııdır.Çağrıya ilişkin bilgilerİn, CoSh,fE eroğram,n,n potans-iyel
Yararlanıcısı koırı.ııırııırc{n cılan alt ktırııiuş ve üyeleriniz. ile payluşı]ı-ııtısı oncL arz etmektedir.

Ülkeırrizin Pı'ogr;ıınclıın yararlarınıa durıırrı,ın.,n, p.o"|*rİ l<tıUul eclilcn Ttlrk yararlaıııcılara
ait bilgilcrin ınün-ıkün ı-ı]ın eıı kapsaııılı ve eıı gliııcel şekiİdc izlEırırresi ve surece teknik dcstçk
sağlaıııırası tsuşkanlığımuın öncelikleri arasında yer alınukkı<Jır, Bu kapsamda ulkemizin
COSME lırograııııından clkin ve verinıli bir şekiIde yıırarlanabilnrcsi vc somut laydalur elcJe
edetıilmesini teırriıreır, çağrıya yapıIacak başvurui[are ilişkin süreçlc ilgili gLlişnıelerin
tarşt)mıza iletilmesi ]rususuırda bilgitcrinizi ve gereğini riça ejeriııı.
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Anado lu A sları latı İşad aııı la.rı Dcıııcği (A SKON)
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"CO§-DESIGN-2015-3-03 - Dcsign - Başcd Consııı497 Goods'' Proje çağrı Teklifi

Ba,skanlığtmız toraftndan ulusal kcıorcliırasyonu yapıhıiakta olaıı_, AE tarafıırdan 2014-2020
Yıllarını kaPsaYacak Şckildc KOBİ'lcr ve girişiıııcilere dönük uygulaınaya koııulan CoSME
(İŞletmelerin ve KODI'lcrin Rckabct Eticbilirliği) Progranıı kapsamında, AB Komisyonunca
"COS-DESIGN-20l5-3-03 "SuPPoning ıhe Production of Design - Based Consumer Good§,,
proje teki i f ç;ığrısı yayıırı lanırııştrr.

Çağnnın Amacı

Tasarıma DaYalı Ttiketim Mallarının İ-lretiıninin l)esteklennresiııe yöırclik bu çağrı yenilikçi
ÇöZümlerİn pa7-ars sııılrılınasındaki sürelıi kıs;rltnııık, yareıtıı.:ı çözümlcrin uygulanmasınııı
önüııdeki engelleri kaldıı'ırıak, ilgili ürüıılere vc lriznıçtlcrç yönctik pazürrt, oluşması ile
gellŞmesini sağlamık ve diınya paza,rlarında Avrupa KOBI']crinin rckabetçiliğinin aıttırılıntısını
sağlamaktır.

Çağrının Kalısamı

KOBİ'lerin ilk uYgu|ıma yolı,ıylı yeni iirtiır, lrizırıel yeya çözütlılcrin gelişrirınçsine, en gelişnriş
tt,'knolojİlcrİ vc ynratlcı Çtiztlrnleri pnzarn suıuııosınn yönelik priıjetcrinin destek.lenııesidir. Soz
kcınusıı projcler teknik olarak ortaya konınuş aııcak, ticarilcşcrck pazardayer alınak için teşviğc
ilııiyaç duyar nitcl ikte olmal ıdır.

Çağrı Kapsınıında Öngörülen Ftıaliyetier

TaSarıma daYalı ttlketinı ıııalları çok çeşitli olınakliı borabcr; uas4rırıı, ürün geliştiı,nre, iıııalat ve
tckstil, hazır glYim, deri ve kürk tlriiırler, ayakkabı, çanta vE aksesuarlar, spor tiriJnleri,

oYuncaklar. ev içi dekorasyoıı ürüııleri, .şaat. ıııücevlıer, çeşitli kozmetik vc güzcllik ürünleri gibi

ÇeŞitİi sektörlerdeki dağıiıın işlçınlerini knpsnyacaktır_ Foııksiyon tıdaklı tükctim malları
kalcgtırisindc ycr alan tırotor|u tgşıt|ar. clcktronik eşya)ar veyn beyoz eşynlar bu çası kapsaınında
ycr almayacaktır.
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Hedeflenenendtıstl' SeklÖrüyıllıkyaklaşık5L}OıııilyarlıkAvro,lukciroVe l50milyarAvrt_ı.luk
ÇkrınÇmik katma clcğcri 5 mill'ıın kişiye 50O 000 tizeriı:cie işletınede ıştjhçjcın sağleyarak
o luşturnıakLad ı r.

Çağrı AR-GE \/eY0 PrototiP aşaıııasııicja ı.ılan pru.iclcrc değil, halilıazırda tekı-ıik sijrı_ıcini
tamamlamıŞ ticarilcŞnıc aŞarnasında olan pro.jeleı,e ciestek suııacakllr, çağrı kapsamıııda
aiaŞt]i'rna, prototİp gclİştİnnc vcya tcst vç analizc ),önc]ik tnaliyetler desteklenınc.mgkLcdir,

AB politikaları için önceliğiırdeıı clolayı;ışağıda bclirriIçn alanlar bıı çağrı için iinem arz
ctmcktedir

ı Yeni Tlikelici Ihtıyaçlarına ct:vnp vcrcn cn üst dLlzelı tekı.ıolojilere yönelik yuni uygııliııııajarın
hızl.ınd ırılmşsı,

ı Sektörler arası işbirliginin dcstcklcnnıcsı

' Dljital teknoIojileı'jn kullanıırııııı da iÇcrccek şekilde ıa§arıIT] ve yaratıcı çözünılerin kullanırnı
ı Inoı,ıtif iş ırıcıtJellerııriıı uygulaırnıası
e lvfevcı-ıt ve gelecekteki pazar cğİİİnı|criııu ççvap vç,rilnıesi (kışi tlrtln v9 hizmcrlcro yönc]ik

talePlcrin, artan ttiketici elkileşimi, siırtjiiri]lcbilir i.tr{.ın ve süreçlere talep vb.)
o Toplumsal sorı-ınlaıa yörıelik çözüııılcr.

Özet Zanıan Çizclgcsi

zamanlaıııa
Çağrın ın yıyım larımas t 1a/12/20l5

son başvrıru tnrilıi 14/a4l20l6 - l 7:00bm;I sa;İ;

Değerlendirnıe ciönenri Nisan-Temnıu,z0,0la-

Eaşvrıru .oJıipl.rir.in b i üffiffi Pyltiı z0 ıs,*

Hi be anlıışmulann im7İüant? Kasını-Aral,kJ(ıTF

Faıl iyetleritı lıaşl.ıngıç tarjl; Ocak 20l7+

t İndikatif
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AB Finansmını

. I)rojelerin eşfinansnıanl için ayrılan toplam btıtçe yaklaşık 4.00.000 Avro.dur-

. Bir pro_ieye sağlanabilccek maksiıı:uııı hibe miktarı 800,00G- 1.000.000 Avro'dur.

. Bu çağrı kapsaınında 4-5 projeniı,ı ibnlanabileceği beklcnnlcktodir.

. Hibc uygun mııliyetlerin o/o 50'si ilc sınırlıclır,

kriterler

. Çağrı kapsaınıırda },apılacak haşvurırln,r liizel kişilikler tarafindaır yapılncak olup; tamamen

veYa kısınen kaınrı veYa t5zel kuruluşlar o]abilirler. Özel sektor kurı.ı|ı,ışları iılusal kanuıı

çurçuvusindc kurı-ıtmı_ış olmılıdır. Bu çağrı KOl]İ'lcre vc diğcr tüzcl kişiliklcre açıktır.
koBı'ler tek bırsııra veya bir konsorsilıım içinıic kalılını sağlııyabilir.

, Kons<ırsiytıın k<ıordiıiatörünün AB KOBl tanımına uygun bir KOBI olması gcreknıckicdir.
Konsorsiyum üyeleri iiniversiteler ve eğitim enstitltlerl, arsıştırma ve geliştirıne krıruluşları,

koi]i'lere destek stınnn kurulu,tlar gibi tttzcl kişiliklcr olabitir.

Uygulanıa Sürçsi

KabuIedilecek projelerin minimum sürcsi 12 ay. maksinıuııı süresi ise 33 ay cılabilir,

Tekiifleriıı sunuImırsı

l'cklifler, sııdece elcktronik olarak |4t04/Z0lı6 saaı 17:00'a (Brükscl saatiylc) kadar

sunu]abileçckt ir.

Elcktronik §unlııTı yapıı,ıadan öırce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber" doküman vc tüm clctayları

içeren "Çağrı Metııi" taın olarak incele nmçlidir

İlglli tıokıımanlar

. Çağrı Mctni

htipjı;//çç,curona, çu/casıne/s.ltçs/e4şnıe-site/tlles/doçuıııeırts/COS-ılcsi gn_20l 5_J_

06 call .f.kır_prtıposals text,pclf
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Başvuru Sahiplcri İçin Rehber

Buşvuru Yıpacalilar İçin İtavc Bilgi

]]ılıa fazla bilgiye
goods-ii rveb sitesindeıı erişilebilir

Soru /Cevap

Potansiyel başvı.ıru sahiplç.ri çağrı içcriğinı,. yönclik sorı-ılorıııı e-po.§ta
cosmc-dcsitn-c a l]20 l 5(dcc.curopa,cu adrcsinc yönc lıcbilirlct.
Cevaplar lrTtpj/./çc-.-europa,eu/eası}re./ adresincje yayınl;ınacaktır.

Paze:.Çı7

ile İngilizce olarak e$sme-

06 tuide ltır apııtiçants.ncJf


