Değerli katılımcılar,
Katılmakta olduğunuz Girişimcilik Destek Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) işbirliği ile yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin
Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmektedir.
Projede, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin yanı sıra;
-

Danışmanlık (Mentoring) hizmetleri ve
Mikro Hibe Programları da yer almaktadır.

Mikro Hibe Programı nedir?
Mikro hibe programı, işlerini kurma aşamasında olan kadın girişimcileri teşvik etmek ve ihtiyaç
duydukları kuruluş giderleri vb. giderlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir
programdır.
Mikro Hibe tutarı nedir?
Seçilen her adaya 2.000.- A.B.D. dolarıdır.
Mikro Hibe Programından kaç kişi yararlanabilecektir?
Mikro Hibe Programından toplam 30 girişimcinin yararlanması hedeflenmektedir.
Mikro Hibe Programına kimler başvurabilir?
Proje kapsamındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılıp, başarıyla tamamlayan ve katılma
belgesi almaya hak kazanan girişimci adayları bu programa başvurabilirler.
Mikro Hibe Programı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
1. Mikro Hibe Programına başvuru formunun
2. Taahhütnamenin ve
3. KOSGEB ağ sitesinde verilen Yeni Girişimci Desteği Başvuru formunun
(http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/2017.03.16_YEN%C4%B0_G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%
C4%B0MC%C4%B0_DESTE%C4%9E%C4%B0_BA%C5%9EVURU_FORMU.pdf)

doldurularak başvuru formunda sıralanan destekleyici belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. İş
planı hazırlığı için eğitimde kullanılan materyale proje web sitesinden (www.esitizberaberiz.org)
ulaşmak mümkündür.
Mikro Hibe Programına başvuru nasıl yapılacaktır?
Mikro Hibe Programına başvurular kapalı zarf içerisinde elden veya kargo ile Uluslararası Çalışma
Örgütü Ankara Ofisi’nde bulunan Proje Ofisine yapılacaktır.
Adres:
Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Proje Ofisi-Mikro Hibe Başvurusu
Uluslararası Çalışma Örgütü
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Mikro Hibe Programına son başvuru tarihi nedir?
Son başvuru tarihi 23.06.2017 dir. Postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur.
Mikro Hibe Yarışma koşulları konusunda bilgi almak isteyeceğim bir bağlantı noktası var mıdır?
Yarışma koşulları konusunda son başvuru tarihinden 5 gün öncesine kadar aşağıdaki e-posta adresine
sorularınızı iletebilirsiniz. Yanıtlar 2 gün içerisinde size e-posta ile iletilecektir.
E-posta adresi: merveo@ikada.com.tr
Mikro Hibe Başvurularının değerlendirilmesi nasıl olacaktır?
Gönderilen başvurular, Proje Ofisinde bağımsız değerlendiriciler tarafından Ön Değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Başvuru formları ve iş planları ayrı ayrı puanlanacak, her iki belgeden de 100 üzerinden en
az 60 puan alan adaylar sıralamaya tabi tutulacaktır. Adaylara verilecek toplam puanların
hesaplanmasında başvuru formu %50, iş planı %50 ağırlıklı olarak değerlendirilecektir.
Sıralama her ilden en yüksek puan alan 5 adayın mülakata çağırılmasını sağlayacak şekilde
yapılacaktır. Kalan adaylar il dağılımı göz önüne alınmadan, puan sıralamasına göre belirlenecektir.
Ön Değerlendirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde başvuru sahiplerine
e –posta ile ve proje web sitesinden (www.esitizberaberiz.org) üzerinden açıklanacaktır.
Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir. Değerlendirme komitesi tarafından seçilen ilk
30 aday mikro hibe almaya hak kazanacaktır. Her ilde en az 3 adaya mikro hibe verilecektir.
Mülakat sonuçları tüm illerde mülakatların tamamlanma tarihinden itibaren üçüncü iş günü başvuru
sahiplerine e-posta ile ve proje web sitesinden (www.esitizberaberiz.org) açıklanacaktır.
Mikro hibe yararlanıcılarına başka destekler de verilecek midir?
Mikro hibe yararlanıcılarına proje uzmanları tarafından 3 ay boyunca ücretsiz koçluk desteği
verilecektir.
Mikro hibeyi kullanmak için hangi bilgiler verilmelidir?
Aday kendisine iletilecek Mali Kimlik formunu doldurup imzalayarak proje ofisi tarafından bildirilecek
adrese iletmelidir.
Mikro hibelerin tahmini ödenme tarihi nedir?
Mikro hibelerin Mali Kimlik formunun alınmasından itibaren 5 işgünü içerisinde ödenmesi
öngörülmektedir.
Sağlanan hibenin, ne kadar süre içerisinde kullanılması gerekmektedir?
Mikro hibe yararlanıcısı, mikro hibe almaya hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren 30
gün içerisinde mali kimlik formunu proje ofisi tarafından bildirilecek adrese iletmelidir. Postadaki
gecikmelerden mikro hibe yararlanıcısı sorumludur.

