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AB Mali Yardımları

Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle “Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (Instrument for Pre-Accession - IPA)” adını almıştır.

IPA’nın öncelik alanları ile uyumlu olarak belediyelerimiz tarafından geliştirilen 
projelere IPA kapsamında finansman imkanı sağlanmaktadır. Belediyelerimizin 
finansmandan faydalanabileceği başlıca konu başlıkları aşağıda sunulmaktadır.

• soysal içerikli konular

• AB üyesi ülkelerdeki belediyeler ile diyaloğun geliştirilmesi

• çevre altyapısı

• bölgesel rekabetin güçlendirilmesi

• sınırötesi ve bölgesel işbirliği

Önemli Not:
Çevre altyapısı alanında 
finansman arayışı içerisinde olan 
belediyelerimizin Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından 
yapılan proje çağrılarını takip 
etmesi ve Bakanlık ile yakın 
temas içerisinde olmaları gerekir.

ÖRNEK PROJE 1

Çanakkale Bölgesel Katı Atık 
Yönetimi

Projenin Amacı
Genel hedefi Türkiye’nin atık 
sektöründe çevre korumasını 
tüksek seviyelere çıkarmak.

Bütçesi: 16,6 Milyon Avro

ÖRNEK PROJE 1

Kütahya Bölgesel Katı Atık 
Yönetimi Altyapı İnşası Projesi

Projenin Amacı
Genel hedefi Türkiye’nin atık 
sektöründe çevre korumasını 
tüksek seviyelere çıkarmak.

Bütçesi: 24,2 Milyon Avro



AB Hibe Programlarından Belediyeler Nasıl Faydalanır
IPA kapsamında sosyal içerikli konular ile bölgesel ve sınırötesi işbirliği alanlarında
belediyelerimize sağlanan destekler “Hibe Programı” adı verilen bir yöntem ile
sağlanmaktadır.

Hibe Programı, IPA kapsamındaki öncelik alanları çerçevesinde merkezi düzeydeki
kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş ana projelerin içerinde yer alan ve proje
alanındaki AB uyum çalışmalarına konu ile ilgili diğer kuruluşların katılmasını
desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

Belediyelere Destek 
Sağlanması Adaylık 

Süreci İle Başlamıştır
• Hibe programları her konudaki 
projeye destek sağlanmaz. Sadece, 
hibe programının öncelikli 
konuları kapsamında proje 
sunulabilir. 
• Hibe programları için her zaman 
başvuru yapılmaz. Ancak, program 
duyurusu yapıldığında belirtilen 
son tarihe göre başvuru yapılması 
gerekir.
• Belediyeler, her duyurulan hibe 
programına başvuru sahibi olarak 
başvuru yapamayabilirler. 
Duyurulan hibe programı 
belediyeleri kapsıyorsa başvuru 
mümkün olabilecektir.
• Hibe programlarının duyurusu 
için belirli bir zaman yoktur, o 
yüzden takip gerektirmektedir.
•Hibe programlarının başvurusu 
MFİB’ye yapılır. 
• Hibe programları her zaman AB 
üyesi ülkelerden ortaklık 
öngörmez.
• Hibe programlarına projeler 
genel olarak Türkçe hazırlanır ve 
sunulur.

AB Hibe Programlarına 
proje Başvurusu İçin 
Gerekli Dokümanlar

Bilgilendirme Dokümanı:
•Proje Başvuru Rehberi

Başvuru Dokümanları:
•Proje Başvuru Formu
•Mantıksal Çerçeve Tablosu
•Bütçe Dokümanı
•Özgeçmiş Formu

Önemli Not:

MFİB tarafından duyurusu yapılan bir 
hibe programına yapılacak proje 
başvurusunda yukarıda belirtilen 
dokümanlar haricinde başka bir 
doküman sunulmamaktadır. 



Leonardo Da Vinci Programı

AB’nin Hayatboyu Öğrenme Programı altında yer almaktadır. Programın temel

hedefi, AB üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarının
geliştirilmesidir. Bu kapsamda meslek hayatındaki kişilerin, eğitimcilerin,
öğrencilerin veya işsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek; meslek
eğitim alanındaki iyi uygulamaların Avrupa geneline yayılmasını sağlayacak
aynı zamanda istihdamın artırılmasına katkıda bulunacak projelere destek
verilmektedir.

Grundtvig Programı

Grundtvig Programı mesleki eğitim dışındaki alanlarda “yetişkin kişilerin” bilgi

ve niteliklerini geliştirmeyi hedefleyen projelere destek sağlamaktadır.
Grundtvig Programı kapsamında “yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki
herkes” yetişkin olarak tanımlanmaktadır. Programdan belediyelerimiz, diğer
yerel yönetim birimleri, yaygın eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları,
araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları, özel kuruluşlar,
yüksek öğrenim kurumları vb. yararlanabilmektedirr.

Örnek Projeler
Çorum Belediyesi
AB Standartlarında Belediye Altyapı 
Uygulama Teknikleri

Uygulama Bütçesi: 22,800 Avro

Uyulama Dönemi: 2008

Örnek Projeler
İstanbul Büyükşehir Projeleri
Movilise

Uygulama Bütçesi: 162,700 Avro

Uyulama Dönemi: 2009 - 2010

Örnek Projeler
Alanya Belediye Başkanlığı
Kültürlerarası Etkileşimin 
Artırılmasında Yeni Yaklaşımlar

Uygulama Bütçesi: 16,500 Avro

Uyulama Dönemi: 2008



Danışmanlık hizmetlerimizden 
yararlanmak için:

www.tbb.gov.tr

Türkiye Belediyeler Birliği

Tunus Cad. No12 06680

Kavaklıdere/ANKARA 

Tel : (0.312) 419 21 00 

Faks: (0.312) 419 21 30


