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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın
(KOSGEB) ilgide kayıtlı ekte sunulan yazısında 2021 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinin,
girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, girişimcilik yeteneklerine yatırım yapmak, iş ortamının
iyileştirilmesi ve dijitalleşmenin desteklenmesi, işletmelerin uluslararasılaştırılmasının
desteklenmesi, sürdürülebilir geçişin esteklenmesi ve sorumlu ve kapsayıcı girişimcilik başlıklarında
olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Başvurular, projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya
Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye etkisi ve yerel paydaş
ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 2021 yılı Kasım
ayında gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu törene ulusal aday olarak
gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir. Yarışmaya yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum
ve kuruluşları kamu-özel ortaklıkları ve üniversiteler katılabilecek olup, başvurmak isteyenlerin
www.kosgeb.gov.tr adresinde veya ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 25 Haziran 2021
tarihine kadar KOSGEB'e göndermeleri gerekmektedir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili
detaylı bilgiye; https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-
promotion-awards_en ve http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/ adreslerinden
ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V.

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

EKLER: 1. AvrupaGirişimciliğiTeşvikÖdülleri2021.pdf
2. EEPA Başvuru Formu 2021.pdf
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KÜÇÜK VE ORTAÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Hacı Bayram Mahallesi İstanbul
Caddesi No:32 Altındağ/Ankara

KEP: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: MAHFUS ÇETİN(KOBİ Uzman
Yardımcısı)
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DAĞITIM YERLERİNE

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile
geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği TeşvikÖdülleri, işletmeleri ve girişimciliği en
başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını
sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri
cesaretlendirmek amacını taşımaktadır. Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından
beri düzenlenen AvrupaGirişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye
de katılmaktadır. Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona
bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir.

Yarışmaya Avrupa Birliği'nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk,
Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova,
Ukrayna, İzlanda ve Birleşik Krallık ülkeleri katılabilmektedir.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve
programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı
kategoride gerçekleştirilmektedir:

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik
ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

(Örnekler: Girişimciliğin-girişimcilerin imajını veya girişimci bir kültürü teşvik eden
yaratıcı, inovatif ve risk üstlenen faaliyetler, uygulamalar)
2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak: Girişimcilik, yönetim ve çalışan becerilerini

geliştirmeye yönelik uygulamalar
(Örnekler: Zanaat kazandırma, dijital becerilerin artırılması, dil yeteneklerinin
geliştirilmesi gibi uygulamalar; girişimciler için mobilite (işyeri dışında da işini yürütebilme)
ve mentörlük programları, okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi)
3. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Dijitalleşmenin Desteklenmesi: İşletmelerin kuruluşu,

gelişiminin desteklenmesi ve AB pazarında ölçek büyütmesinin sağlanması için Avrupa'yı
çekici hale getirmeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün”
prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
ile işletmelerin her türlü dijital teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerine,
pazarlamalarına ve kullanmalarına olanak tanıyan ve dijitalleşmelerini destekleyen
uygulamalar

(Örnekler: Bürokrasiyi azaltma, yeni işletmeleri hayata geçirme, işletme mülkiyetinin
devrini destekleme, dijital dönüşümü desteklemeye yardımcı olma, KOBİ'lerin kamu

REZERVASYON:      
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ihalelerine erişimi kolaylaştırma önlemleri)
4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle küçük

ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa Birliği sınırları içinde ve dışındaki pazarların sunduğu
imkânlardan faydalanmalarını sağlamaya yönelik politika ve girişimler

(Örnekler: KOBİ'lerin yurtdışına açılmalarına yardımcı olacak planları oluşturmaya,
sürdürülebilirliğini sağlamaya ve desteklemeye yönelik projeler, uluslararası ticari işbirliği,
bilgilendirme veya eşleştirme araçları)
5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi: Döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, temiz enerji,

kaynak verimliliği veya biyolojik çeşitlilik gibi ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik beşeri
kapasitenin geliştirilmesi, eşleştirme, fonlama gibi politika ve girişimler

(Örnekler: İşletmelerin sürdürülebilir iş modeline uyumlarını desteklemek)
6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal

sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamaları teşvik eden uygulamalar ile özellikle
uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar
gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

(Örnekler: Girişimcilik yoluyla toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden sosyal veya kar amacı
gütmeyen işletmeler)

2021 yılı AvrupaGirişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden
belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından
değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi dönem
başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile AvrupaKomisyonu temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülünün yanında ayrıca, tüm kategoriler
arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü
verilecektir.

Başvurular, projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede
veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye etkisi ve yerel
paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 2021
yılı Kasım ayında gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu törene ulusal
aday olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir.

Yarışmaya;
· Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
· Kamu-özel ortaklıkları
· Üniversiteler

başvurabilecektir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_en
ve http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/ adreslerinde yer almaktadır.

2021 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların
www.kosgeb.gov.tr adresinde veya yazımız ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 25
Haziran 2021 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri hususunda gereğini arz/rica ederim.

Hasan Basri KURT
Başkan
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EK:
EK-1 Dağıtım Listesi
EK-2 EEPABaşvuru Formu 2021.docx
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DAĞITIM LİSTESİ

Gereği:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kalkınma Ajansları, Kalkınma İdareleri, OSB’ler, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri)
Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı (Valilikler)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
Mesleki YeterlilikKurumu Başkanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (Odalar ve Borsalar)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (Odalar)
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı (Belediyeler)
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına (Birlikler)
Türkiye Bankalar Birliği (Bankalar)



2021
BAŞVURU FORMU

Giriş formları, hem Word hem de PDF versiyonlarında elektronik olarak doldurulmalı ve ulusal EEPA
koordinatörüne (adres formun sonunda) gönderilmelidir. Basılı giriş formları, girişin ikinci aşamasında kabul
edilmeyecektir (Avrupa düzeyinde)

I. BÖLÜM: Genel Bilgiler
1. Başvuru Sahibinin Bilgileri
Lütfen aşağıda verilen bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.

Proje Adı:
Projenin İngilizce Adı:
(Basılı tanıtım materyallerinde ve
faaliyetlerinde bu isim kullanılacaktır)

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Adı

Projenin bir cümle ile açıklaması
Hangi Ödül Kategorisinde değerlendirilmek
istersiniz?
(Not: Sadece bir kategori için başvurabilirsiniz. Jüri
gerek gördüğü durumlarda kategori değiştirme
hakkına sahiptir)

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak

3. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Dijitalleşmenin
Desteklenmesi

4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi

5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi

6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik

Proje Süresi:
(minimum15 ay olması zorunludur)

Proje başlangıç tarihi:

Proje bitiş tarihi:

Üçüncü Şahısların Teyidi
(Detay için bkz. Sayfa 2))

İlgili kişi (isim ve iş unvanı)
Kişinin e-postası
İletişim telefon numarası
Resmi Web Sitesi Adresi

Şehir ve Ülke

Ulusal Koordinatör Adı
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II. BÖLÜM: Proje Hakkında Bilgi
Bu bölümde kurum/kuruluşunuzun uygulamakta olduğu girişimcilik faaliyetlerinin nasıl uygulandığı ve
uygulamanın faydaları açıklanacaktır.

1. Projenin Tanımlanması
Projenizi; amaçlar, hedef gruplar, durum analizleri, karşılaşılan zorluklar, yaratıcı çözümler/stratejiler,
uygulama adımları, paydaşların katılımı ve geleceğe yönelik uygulama planlarını içerecek şekilde detaylı bir
şekilde anlatınız. Projeniz ulusal düzeyde ise yerel veya bölgesel bir örnek ile projenin örnek olay analizinin
de bu bölümde yer alması gerekmektedir. En fazla 500 kelime (yaklaşık 1 sayfa)

2. Projenin Sonuçları
Projenin sonuçlarına ilişkin rakamsal verileri ölçülebilir çıktı, istatistiki ve karşılaştırılabilir verileri içerecek
şekilde detaylı olarak açıklayınız. Bu sayılar, projenin en az on beş (15) ay boyunca uygulanmış olduğunu
göstermelidir. En fazla 500 kelime (yaklaşık 1 sayfa)

3. İnovasyon
 Projede nelerin yeni ve inovatif olduğunu ve bunların daha önce neden yapılmadığını açıklayın. En

fazla 250 kelime (yaklaşık 1/2 sayfa)

4. Proje Detayları
Projeye dâhil olan tüm kamu ve özel kurum/kuruluşları
belirtiniz:

Kamu-özel ortaklıkları olması durumunda:

Bu bir finansal anlaşma mı?

Bu bir resmi anlaşma mı? (protokol, sözleşme vb.)

Bu bir doğrudan destek mi?

Lütfen işbirliği anlaşmasının detaylarını anlatınız

☐ Evet ☐Hayır

☐ Evet ☐Hayır

☐ Evet ☐Hayır

Projenin Toplam Bütçesi Ne Kadardır?
Bütçe katkı paylarını ve insan kaynakları katkısını lütfen
ayrıca belirtiniz.

Bu Proje İçin Avrupa Birliği Fonlarından Faydalandınız
mı?

☐ Evet ☐Hayır
Evet ise ne kadar? ………………..
Hangi Fon? ………………….

5. Üçüncü Şahısların Teyidi
Lütfen projeye dâhil olmayıp proje hakkında bilgi sahibi olan, üst düzey bir yerel politikacıdan, girişimciden
ya da profesörden alacağınız teyit mektubunu başvuru formuna PDF formatında ekleyiniz.
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III. BÖLÜM: Tanıtım ve Medya

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine yapmış olduğunuz başvuru projenizin ve kurum/kuruluşunuzun halka
tanıtımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Ödül organizatörleri, girişim tarafından sağlanan herhangi
bir medya materyalinin kopyasını düzenleme hakkını saklı tutar.

1. Electronic Links
Projenizin tanıtımı için en fazla beş adet görsel/görsel-işitsel dosya ekleyebilirsiniz.
Bu dosyalar jüri tarafından yapılacak değerlendirmede projenizin anlaşılmasına ve tanıtımına yardımcı
olacaktır. Lütfen eklerin İngilizce ’ye çevrilmeyeceği hususunu dikkate alınız. Mümkünse tercihinizi İngilizce
dosyalardan yapınız.

(Ödül Töreninde kullanılabilecek videolar ve sunumlar HD (720p ya da 1080p) ve tercihen MP4
formatında olması gerekmektedir.)

Lütfen video bağlantılarının URL'lerini listeleyin.

2. Tanıtım Materyali
Lütfen aşağıdakileri temin edin: -

 Logo – logonuzun illustrator vektör dosyası / eps.
 Image (Görüntü) – projenizin / ekibinizin tercihen 300 DPI jpeg / pdf yüksek çözünürlüklü yatay

görüntüsü.

3. 1. Medya için doküman

Medyada kullanmaya uygun olacak şekilde, 100 kelime ile projenizi ve sonuçlarını tanımlayınız.

4. Alıntı
Başarılı bir Ulusal Kazanan olarak, ulusal düzeyde bir ödül almanın nasıl bir şey olduğu konusunda lütfen
kısa bir alıntı oluşturun. (en fazla 50 kelime)

5. Kurum/Kuruluşunuzun Halkla İlişkiler / Medya irtibat kişisi (İlgili Kişiden farklı ise)

İsim:
Unvan/Görev:
Telefon:
Faks:
e-posta:
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IV. BÖLÜM: Başvuru Sözleşmesi

Projenin yasal temsilcisi olarak, başvurumuzun 2021 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine aday
gösterilmesini kabul ediyorum. Başvuruda sunulan tüm dokümanların, proje ile ilgili hususları doğru ve
gerçek bir şekilde yansıtmakta olduğunu beyan ederim.
Projemizin 2021 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için aday seçilmesi durumunda, projenin ve
kurum/kuruluşumuzun Ödül web sitesinde yayınlanmasını ve medyaya bilgi dağıtılmasını kabul ediyorum.

Yasal temsilcinin ismi:
Unvan/Görev:
Tarih:
İmza:

Katılımcılar bu başvuru formunu doldurarak kişisel verilerin işlenmesine yukarıda belirtilen amaçlara
ulaşılması için gereken ölçüde izin verir. Avrupa Komisyonu, delegelere ilişkin kişisel verilerin 45/2001
sayılı (Avrupa Komisyonu) Tüzüğü ile belirlenen kurallara göre işlenmesini garanti eder. Veriler Avrupa
Komisyonu tarafından arşivlenebilir.

Lütfen doldurmuş olduğunuz formu posta/kargo ve e-posta ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı’na
gönderiniz.

KOSGEB İdaresi Başkanlığı
Girişimcilik Dairesi Başkanlığı
Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü
Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 06050 Altındağ/Ankara
Tel: 0.312 595 28 00
E-Posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

mailto:girisimcilik@kosgeb.gov.tr
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Başvuru Kuralları

 Ulusal seçim sürecine başvurarak, aday gösterildiğiniz takdirde Avrupa Girişimciliği Teşvik
Ödüllerinde ülkenizi temsil etmeyi kabul etmektesiniz.

 Yarışmaya AB ülkeleri ile COSME programı üyesi ülkeler ve Birleşik Krallıktaki kamu
kurum/kuruluşları katılabilecektir

 Ulusal kurum ve kuruluşlar, bölgeler, şehirler ve toplulukların yanı sıra kamu kuruluşları, kamu-özel
ortaklıkları, eğitim programları ve meslek kuruluşları da başvurabilecektir.

 Sınır ötesi projeler, ilgili tüm ortakların birlikte aday göstermesi durumunda kabul edilecektir.

 Ulusal seçim sürecine başvuru için son gün 25 Haziran 2021’dir.

 Başvurularda toplam kelime sınırları gözetilecektir.

 Avrupa düzeyinde basılı materyal kabul edilmeyecektir ve elektronik giriş formunda en fazla 5 link
kabul edilecektir.

 Avrupa düzeyindeki girişler, resmi AB dillerinden herhangi birinde sunulabilir.

 Başvurular aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir:

1. Orijinallik ve yapılabilirlik: Proje neden başarılıdır? Projenin yenilikçi yönleri nelerdir?
2. Yerel ekonomiye etkisi: Projenin başarısını kanıtlayan rakamsal veriler nelerdir?
3. Yerel paydaş ilişkilerinin geliştirilmesi: Projenin uygulanmasından birden fazla faydalanan

taraf var mıdır? Taraflar neden katılmıştır ve tarafların projeye katılım düzeyi nedir?
4. Transfer edilebilirlik: Proje bölgede ya da Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrar uygulanabilir

mi?
 Başvurular için katılım ücreti alınmamaktadır.



2021
BAŞVURU FORMU

Giriş formları, hem Word hem de PDF versiyonlarında elektronik olarak doldurulmalı ve ulusal EEPA
koordinatörüne (adres formun sonunda) gönderilmelidir. Basılı giriş formları, girişin ikinci aşamasında kabul
edilmeyecektir (Avrupa düzeyinde)

I. BÖLÜM: Genel Bilgiler
1. Başvuru Sahibinin Bilgileri
Lütfen aşağıda verilen bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.

Proje Adı:
Projenin İngilizce Adı:
(Basılı tanıtım materyallerinde ve
faaliyetlerinde bu isim kullanılacaktır)

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Adı

Projenin bir cümle ile açıklaması
Hangi Ödül Kategorisinde değerlendirilmek
istersiniz?
(Not: Sadece bir kategori için başvurabilirsiniz. Jüri
gerek gördüğü durumlarda kategori değiştirme
hakkına sahiptir)

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak

3. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Dijitalleşmenin
Desteklenmesi

4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi

5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi

6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik

Proje Süresi:
(minimum15 ay olması zorunludur)

Proje başlangıç tarihi:

Proje bitiş tarihi:

Üçüncü Şahısların Teyidi
(Detay için bkz. Sayfa 2))

İlgili kişi (isim ve iş unvanı)
Kişinin e-postası
İletişim telefon numarası
Resmi Web Sitesi Adresi

Şehir ve Ülke

Ulusal Koordinatör Adı
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II. BÖLÜM: Proje Hakkında Bilgi
Bu bölümde kurum/kuruluşunuzun uygulamakta olduğu girişimcilik faaliyetlerinin nasıl uygulandığı ve
uygulamanın faydaları açıklanacaktır.

1. Projenin Tanımlanması
Projenizi; amaçlar, hedef gruplar, durum analizleri, karşılaşılan zorluklar, yaratıcı çözümler/stratejiler,
uygulama adımları, paydaşların katılımı ve geleceğe yönelik uygulama planlarını içerecek şekilde detaylı bir
şekilde anlatınız. Projeniz ulusal düzeyde ise yerel veya bölgesel bir örnek ile projenin örnek olay analizinin
de bu bölümde yer alması gerekmektedir. En fazla 500 kelime (yaklaşık 1 sayfa)

2. Projenin Sonuçları
Projenin sonuçlarına ilişkin rakamsal verileri ölçülebilir çıktı, istatistiki ve karşılaştırılabilir verileri içerecek
şekilde detaylı olarak açıklayınız. Bu sayılar, projenin en az on beş (15) ay boyunca uygulanmış olduğunu
göstermelidir. En fazla 500 kelime (yaklaşık 1 sayfa)

3. İnovasyon
 Projede nelerin yeni ve inovatif olduğunu ve bunların daha önce neden yapılmadığını açıklayın. En

fazla 250 kelime (yaklaşık 1/2 sayfa)

4. Proje Detayları
Projeye dâhil olan tüm kamu ve özel kurum/kuruluşları
belirtiniz:

Kamu-özel ortaklıkları olması durumunda:

Bu bir finansal anlaşma mı?

Bu bir resmi anlaşma mı? (protokol, sözleşme vb.)

Bu bir doğrudan destek mi?

Lütfen işbirliği anlaşmasının detaylarını anlatınız

☐ Evet ☐Hayır

☐ Evet ☐Hayır

☐ Evet ☐Hayır

Projenin Toplam Bütçesi Ne Kadardır?
Bütçe katkı paylarını ve insan kaynakları katkısını lütfen
ayrıca belirtiniz.

Bu Proje İçin Avrupa Birliği Fonlarından Faydalandınız
mı?

☐ Evet ☐Hayır
Evet ise ne kadar? ………………..
Hangi Fon? ………………….

5. Üçüncü Şahısların Teyidi
Lütfen projeye dâhil olmayıp proje hakkında bilgi sahibi olan, üst düzey bir yerel politikacıdan, girişimciden
ya da profesörden alacağınız teyit mektubunu başvuru formuna PDF formatında ekleyiniz.
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III. BÖLÜM: Tanıtım ve Medya

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine yapmış olduğunuz başvuru projenizin ve kurum/kuruluşunuzun halka
tanıtımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Ödül organizatörleri, girişim tarafından sağlanan herhangi
bir medya materyalinin kopyasını düzenleme hakkını saklı tutar.

1. Electronic Links
Projenizin tanıtımı için en fazla beş adet görsel/görsel-işitsel dosya ekleyebilirsiniz.
Bu dosyalar jüri tarafından yapılacak değerlendirmede projenizin anlaşılmasına ve tanıtımına yardımcı
olacaktır. Lütfen eklerin İngilizce ’ye çevrilmeyeceği hususunu dikkate alınız. Mümkünse tercihinizi İngilizce
dosyalardan yapınız.

(Ödül Töreninde kullanılabilecek videolar ve sunumlar HD (720p ya da 1080p) ve tercihen MP4
formatında olması gerekmektedir.)

Lütfen video bağlantılarının URL'lerini listeleyin.

2. Tanıtım Materyali
Lütfen aşağıdakileri temin edin: -

 Logo – logonuzun illustrator vektör dosyası / eps.
 Image (Görüntü) – projenizin / ekibinizin tercihen 300 DPI jpeg / pdf yüksek çözünürlüklü yatay

görüntüsü.

3. 1. Medya için doküman

Medyada kullanmaya uygun olacak şekilde, 100 kelime ile projenizi ve sonuçlarını tanımlayınız.

4. Alıntı
Başarılı bir Ulusal Kazanan olarak, ulusal düzeyde bir ödül almanın nasıl bir şey olduğu konusunda lütfen
kısa bir alıntı oluşturun. (en fazla 50 kelime)

5. Kurum/Kuruluşunuzun Halkla İlişkiler / Medya irtibat kişisi (İlgili Kişiden farklı ise)

İsim:
Unvan/Görev:
Telefon:
Faks:
e-posta:
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