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Uygunluk ve Uyum Kriterleri

Zorunlu Uygunluk Kriterleri

Uyum Kriterleri

EVET HAYIR NOTLAR

1. Teklif edilen çalışma, Program
hedeflerinden en azından biriyle ilgili mi?1

Çalışma, öngörülen Sivil Büyü program
hedeflerinden hangisini destekliyor?

2. Teklif edilen çalışma Kıbrıs’ta mı
uygulanacak? Yoksa başka bir AB Üye
Ülkesinde veya IPA ülkesinde2  uygulanarak
talep sahibinin Kıbrıs’taki faaliyetlerinin
iyileştirilmesini mi amaçlayacak?

Cevap ‘‘Hayır’’ ise, talep 
uygun değildir.

A, B, C, D, E Kategorisi

D Kategorisi

B Kategorisi

3. Talep sahibi, Sivil Büyü Programı
kapsamındaki uygun gruplar arasında yer
alıyor mu?

4. Talep sahibi ya da ortağı, toplum
yararına çalışıyor mu?

5. Destek talepleri/faaliyetler hak temelli
mi?

6. Talep sahibi, çalışmanın arka planına
dair bilgi sağladı mı ya da destek ihtiyacını
gerekçelendirdi mi?

7. Talep sahibi, ortaklık süreci hakkında
bilgi sağladı mı ya da destek ihtiyacını
gerekçelendirdi mi?

8. Talep sahibi, ortaklık ve iş birliği süreci
hakkında bilgi sağladı mı ya da destek
ihtiyacını gerekçelendirdi mi?

Uygunluk ve Uyum 
Kontrol Listesi

1 Sivil Büyü hedefleri: (1) Demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla hak temelli çalışmaların ana 
akımlaştırılması ve aktivistler, yurttaş inisiyatifleri ve STÖ’ler de dâhil olmak üzere hak temelli çalışan aktörlerin desteklenmesi (2) STÖ’lerin 
özellikle hak temelli çalışmalar, görünürlük/iletişim, savunuculuk ve kurumsal sürdürülebilirlik konularında kapasitelerinin güçlendirilmesi 
ve hak temelli bir gündeme sahip yeni inisiyatiflerin veya örgütlerin oluşturulmasının desteklenmesi (3) Çok toplumlu diyalog ve işbirliğinin 
teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi ve/veya hak temelli yaklaşım ile AB değer ve ilkeleri doğrultusunda tek veya çok toplumlu tematik veya 
çapraz tematik koalisyonların geliştirilmesinin desteklenmesi (4) Ortak hak temelli gündemler veya çalışmalara yönelik olarak AB Üye 
Devletleri veya IPA bölgesinde yer alan STÖ’ler ile ağ faaliyetleri ve ortaklıkların teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi. 

2AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ülkeleri şunlardır: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ, 
Sırbistan ve Türkiye.



Bütçe Uygunluk Kriterleri

9. Teklif edilen çalışma, bir etki yaratacak
mı ve/veya tematik çalışma alanının ve/
veya Kıbrıs’ta sivil toplumun gelişmesine
katkı sağlayacak mı?

10. Teklif edilen faaliyetler, teklif edilen
çalışmanın sonuçlarını elde etmek için
yeterli mi? Destek talebi, talep sahibinin
ihtiyaçlarıyla örtüşüyor mu? Teklif edilen
etkinlikler bir bütün olarak gerçekçi ve
gerçekleştirilebilir mi?

Önemli Not: B Kategorisindeki 
taleplerin ortaklık, iş birliği veya 
koalisyon oluşturma süreciyle 
ilgili olarak detaylı bilgi sunması 
beklenmektedir.

• A Kategorisi – Standart Destek
azami 3,000 Euro

• B Kategorisi – İşbirliği ve
Koalisyon Oluşturma Desteği azami
4,000 Euro

• C Kategorisi – Ölçek Büyütme
Desteği azami 5,000 Euro

• D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ
Oluşturma Desteği azami 10,000
Euro

• E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği
azami 1,000 Euro

11. Hedef gruplar ve faydalanıcılar açık
şekilde belirlenmiş mi? Talep sahibi, ilgili
taraflara danışmış ya da onları çalışma
tasarımlarına dahil etmiş mi?

12. Avrupa Komisyonu’nun finansman
desteğinden başka türlü yararlanamayacak
olan STÖ ve aktivistlere fırsat sunuyor mu?

13. Talep sahibinin, talep edilen faaliyetlerle
ilgili herhangi bir bilgi/araştırma/sivil
toplum tecrübesi ve teklif edilen etkinlikleri
gerçekleştirecek kapasitesi/yetkinliği var mı?

14. Talep edilen miktar, kategori başına
belirlenen asgari (100 Euro) ve azami
tutarlar arasında mı?

15. Talep edilen bütçe miktarı, teklif edilen
faaliyet ve sonuçlara uygun mu?



Talebi Güçlendirebilecek Kriterler

16. Talep edilen destek, uygun olmayan
masraflar  içeriyor mu?3

17. Talep edilen destek miktarıyla beklenen
sonuçlar arasında bir maliyet/fayda ilişkisi
var mı?

18. Dezavantajlı gruplar ve/veya kırsal
kesimlerden insanlar, teklif edilen
çalışmadan faydalanacak mı?

19. Çalışmada kesişimsel konuları
(toplumsal cinsiyet, gençlerin kapsanması,
erişilebilirlik, çevrenin korunması) ele
almaya yönelik adımlara yer verilmiş mi?

20. Teklif edilen çalışmada ortak öğrenme ve/
veya tecrübe paylaşımı yer alıyor mu?

21. Çalışma, sivil toplum-kamu sektörü,
sivil toplum-özel sektör ve/veya sivil
toplum-sivil toplum işbirliği ve diyaloğuna
yer veriyor mu?

22. Talep sahibi, planlanan etkinlikleri
gerçekleştirmek için Sivil Alan ekibinin
sağlayabileceği teknik ve ayni destek
haricinde herhangi bir ek desteğe ihtiyaç
duyuyor mu?

Uygunluk kontrolünü yapan 
uzman notu:  

3UYGUN OLMAYAN MASRAFLAR: Kâr elde etme veya ticari faaliyetlerle ilgili çalışma/masraflar; Burslar; Hâlihazırda AB veya başka bir 
donör tarafından finanse edilen etkinlikler; AB projelerinin eş finansmanı; AB tarafından finanse edilen başka bir projenin birebir kopyası 
olan çalışmalar; Borçlar ve borç masrafları (faiz); Talep edilen desteğin onaylanmasından önce uygulanan etkinliklerden doğan masraflar; 
Personel maaşları; Uzman havuzundan Sivil Alan tarafından onaylanacak ve 


