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Ayni Destek
Programı
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Bu belgenin içeriği

tamamıyla B&S Europe liderliğindeki
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır

ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.



Hedefler

Hak temelli
eylemlerin ve
aktörlerin ana
akımlaştırılması,
demokrasi ve
insan haklarının
desteklenmesi ve
geliştirilmesi

1

STÖ’lerin
kapasitelerinin
güçlendirilmesi ve
hak temelli yeni
girişim veya
örgütlerin
kurulmasınının
desteklenmesi

2

Çok toplumlu
işbirliğinin
güçlendirilmesi, tek
veya çok toplumlu
tematik koalisyonların
veya farklı tematik
alanları bir araya
getiren koalisyonların
odesteklenmesi

3

AB Üye Devletleri
veya IPA
bölgesindeki
STÖ’ler ile ağ
kurma ve
ortaklıkların
geliştirilmesi

4



toplum yararı güden
hak temelli bir yaklaşımla tasarlanan
ve/veya 

hak temelli STÖ'ler tarafından uygulanan 

Sivil Büyü, 

faaliyetlere destek olur.
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? Kıbrıs'ta yasal olarak ikamet eden aktivistler

Kayıtlı veya kayıtsız sivil toplum ağları, platformları,
yurttaş inisiyatifleri 

1

2

3 Kayıtlı dernekler, vakıflar ve kar-amacı-gütmeyen
şirketler 

4
Sendikalar, yerel kooperatifler, meslek örgütleri
veya birlikleri, üniversite merkezleri ANCAK kayıtlı
veya kayıtsız toplum yararı güden bir STÖ ile
ortaklık yaparak 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kayıtlı veya kayıtsız STÖ'ler
ANCAK Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki toplum yararı
güden bir STÖ ile ortaklık yaparak 

5

Kıbrıs Cumhuriyeti'nden aktivistler ANCAK
Kıbrıs'ın kuzey kesiminden bir aktivist veya toplum
yararı güden kayıtlı veya kayıtsız bir STÖ ile
ortaklık yaparak 
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? Toplantılar, eğitimler, konferanslar, seminerler,

çalışma ziyaretleri vb. 

Savunuculuk çalışmaları (lobi faaliyetleri,

kampanyalar, vb.) 

Araştırmalar, raporlar, yayınlar, vb. 

Hak temelli konu/gündemli platformların ve/veya

uygulamaların hayata geçirilmesi (toplumsal cinsiyet

eşitliği, erişilebilirlik, ekoloji, gençlerin veya başka

dezavantajlı grupların kapsanması, vb.)

Birlikte öğrenme ve deneyim paylaşımını güçlendiren

çalışmalar 

İletişim faaliyetleri ve materyalleri (web sitesi, sosyal

medya, filmler, broşürler, vb.)

İç iletişim süreçlerini güçlendiren çalışmalar 



Destek Kategorileri - A



Destek Kategorileri - B



Destek Kategorileri - C



Destek Kategorileri - D



Destek Kategorileri - E
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Sivil Alan, çalışmalarınızda ihtiyaç duymanız

durumunda mobilize edilebilecek farklı niteliklere ve

deneyimlere sahip bir Uzman Havuzu oluşturdu. 

MIS üzerinden talebinizi doldururken ihtiyaç

duyacağınız uzmanlığı ve tahmini süresini

belirtebilirsiniz

Çalışmanız onaylandığında, Sivil Alan ekibi sizi uygun

bir uzmanla eşleştirecektir. Gereki uzmanlığın

havuzda bulunmaması durumunda, AB tarafından

onaylanmak üzere, tercih ettiğiniz uzmanı siz de

önerebilirsiniz. 

Uzmanlar, tematik veya kapasite geliştirme konuları

üzerine eğitmenler, danışmanlar, kolaylaştırıcılar,

araştırmacılar, vb. olabilir.

Uzman günleri, her bir destek kategorisi için

belirlenmiş azami miktarları aşamaz. 



Sınırlar - Kısıtlar

Talep sahipleri, belirtilen 5

destek kategorisinde, birden
fazla kez destek talep

edebilir ve desteklenebilir. 
Program süresi boyunca

sağlanabilecek azami destek
miktarı aktivistler için 7,000

EUR ve örgütler için 15,000

EUR'dur.  

Hali hazırda sürmekte
olan Sivil Büyü destekli

bir çalışması olan
destek sahiplerine
ikinci bir destek eş

zamanlı sağlanamaz.  
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Doğrudan veya dolaylı kar amacı
güden ticari çalışmalar

1

Burslar ve çalışan maaşları2

AB veya diğer bir donör tarafından
hali hazırda finanse edilen
faaliyetler VEYA AB finansmanlı bir
projenin birebir aynısı olan
çalışmalar

3

4 Borçlar, borç/faiz masrafları

5
Destek talebinin kabul edilmesinden
önce gerçekleştirilmiş faaliyetlerin
masrafları

Ekipman alımları

Ofis kiralama veya alımı, ofis
giderleri veya inşaat, renovasyon,

alt-yapı masrafları
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Rehberler ve Belgeler

Destek Talep
Rehberi
Destek Talep Formu
Ekler: Bölgeler,

Tematik alanlar,

bütçe kalemleri

Uygunluk ve Uyum
Kontrol Listesi

DESTEK TALEP PAKETİ

Uygulama Rehberi
Ekler: 19

destekleyici ve

yardımcı belge

UYGULAMA PAKETİ

Destek Masası
Rehberi
Sık Sorulan Sorular
Temel Kavramlar
MIS Kullanım
Kılavuzu

YARARLI BELGELER
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Sivil Büyü talepleri MIS'den
yapılabilir:  mis.civicspace.eu

Önce bir kullanıcı hesabı
açmalısınız

Talebinizi oluşturmanız için yeni
talep bölümüne girmelisiniz

Sivil Alan ekibi uygunluk kontrolü
yaptıktan sonra talebinizin
onaylandığını, reddedildiğini veya
iyileştirme yapmanız için iade
edildiğini MIS üzerinden size
iletecek

Eğer iade edildiyse 15 gün içinde
revize ettiğiniz talep formunuzu MIS
üzerinden göndermelisiniz 

Onaylanmış çalışmaların uygulama
süreçleri de MIS üzerinden
yapılacaktır



destek talebi öncesi
destek talebi
yaparken
uygulama sırasında

Destek Masamızdan 

destek alabilirsiniz.  

Telefon:

+90 392 227 6505

Grow Civic Online Sistem
(MIS): 

mis.civicspace.eu 

E-mail:
sivilbuyu@sivilalan.eu

info@civicspace.eu

Destek Masası

https://mis.civicspace.eu/
https://mis.civicspace.eu/


KENDİ
BÜYÜNÜ
YARAT!

This project is funded by the
European Union. The

content of this document is
the sole responsibility of

B&S Europe led consortium
and does not necessarily
reflect the views of the

European Union.
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