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1. Giriş
Bu rapor, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Tarım Politikası’na (OTP) genel bir bakış sunmayı ve AB’nin
(katılım öncesi ve sonrası) önlemleri ve Türkiye’de yerel yönetimler tarafından uygulanan veya
uygulanabilecek önlemler hakkında karşılaştırmalı değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.
Bir bütün olarak rapor, AB üye devletlerinde kırsal kalkınmaya yönelik önlemlerin oluşturulması,
uygulanması ve izlenmesini, seçilen 5 belediyeye yönelik vaka incelemelerini ve Türkiye’de AB
müzakerelerine ilişkin kırsal kalkınma faaliyetlerine güncel genel bakışı izlemeye yönelik
tasarlanmıştır.

1.1. Proje bilgileri
Türkiye, 2000’li yıllarda AB’ye katılım sürecinin hız kazanmasına paralel olarak, kamu yönetimi
sistemini giderek rasyonelleştirme, modernleştirme ve yerelleştirmeye yönelik somut reform
girişimlerine tanıklık etmiştir. Hükümetin yerel yönetim sisteminde değişiklikler yapmaya yönelik
taahhüdünün ardından, 2004 yılından itibaren kapsamlı reformlar başlatılmıştır.
14 İlde Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Kurulmasına ilişkin 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
Aralık 2012’de kabul edilmiştir. Kanunun bazı maddeleri yürürlük tarihinden itibaren, bazıları ise
Mart 2014’teki yerel seçimlerin ardından yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan BŞB’ler ile, Türkiye’de
toplam BŞB sayısı 30’a yükselmiştir. Buna ek olarak, 30 BŞB’deki İl Özel İdarelerinin (İÖİ)
kaldırılmasıyla birlikte İÖİ’lerin sayısı 51’e düşmüştür. İÖİ’ler, il belediyelerinin mevcut olduğu 51
ilde görevlerini sürdürmektedir.
YYR-III, AB tarafından IPA fonları kapsamında finanse edilen ve yerel yönetim reformlarını
desteklemek amacıyla UNDP tarafından uygulanan projelerin üçüncü aşamasını
oluşturmaktadır. Projelerin ilk aşaması (YYR-I) 2005-2007, ikinci aşaması (YYR-II) ise 2009-2011
döneminde hayata geçirilmiştir.
YYR-III Projesi’nin genel hedefi, 2003-2013 yılları arasında uygulanan YYR projeleri uluslararası
standartlara uygun olarak daha ileri düzeye taşınarak, Türkiye’de etkili, kapsayıcı, hesap verebilir
ve katılımcı yerel yönetişimin sağlanmasıdır.
Proje’nin özel hedefi ise, yeni yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim ilkelerine uygun ve
etkili biçimde uygulanmasını sağlama görevi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın ve yerel
yönetimlerin idari kapasitelerinin ve aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.
6360 sayılı Kanun ile hizmet verme sorumluluğu, tüm il sınırlarını kapsayacak biçimde
genişletilmiştir. Böylelikle, BŞB’ler ve kendilerine bağlı olan ilçe belediyelerine, kırsal ekonomik
kalkınmanın yanı sıra kırsal altyapının iyileştirilmesinde rol oynama görevi verilmiştir. O
zamandan bu yana, akademik çevrede ve kamu yönetiminde süregelen en büyük çekişmelerden
biri, genellikle kentsel bağlamda algılanan belediye kavramının, eskiden İÖİ’ler tarafından hizmet
alan ancak hala tarımsal toplumlar olarak kalan kırsal topluluklara yönelik hizmet sunma
biçimlerine nasıl entegre edileceği yönündedir.1 Sisteme daha fazla büyükşehir belediyesinin
eklenmesi, kırsal kalkınma çerçevesinde BŞB’ler ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasında, aynı
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6360 sayılı BŞB Kanunu çıkarılmadan önce, kırsal kesimler İÖİ (İl Özel İdareleri) denilen başka bir yerel yönetim
kurumu tarafından hizmet almaktaydı. İÖİ’ler, büyükşehir olmayan illerde hala faaliyet göstermektedir.
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zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü gibi çeşitli merkezi yönetim kurumlarının da görev alanına giren görev ve
sorumlulukların paylaşımında başka bir sorun daha yaratmıştır.
6360 sayılı Kanun’un 7nci Maddesi ile, artık büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmektedir. Kırsal toplulukların
hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçlarının BŞB’lere devredilmesinin ilk aşamasında, uygulamada
BŞB’lerin, köylerin altyapı ihtiyaçlarına odaklanması gerektiği fikri benimsenmiştir. Bununla
birlikte, BŞB’ler zaman içinde ücretsiz tohum ve hayvan sağlama, tarım ürünlerinin alımına
yönelik garanti sağlamak üzere kırsal kooperatiflerle yapılan sözleşmeli anlaşmalar gibi
girişimlerle kırsal ekonomik kalkınma alanına giderek daha fazla girmektedir. BŞB’lerin, aynı
zamanda başka devlet kurum ve kuruluşlarınınkilerle de örtüşen görev ve sorumluluklarının
kapsamının genişletilmesiyle birlikte, mükerrerliğin önlenmesi ve kırsal desteklere yönelik
hizmetlerin daha verimli ve etkili biçimde sunulmasına yönelik koordinasyon ve planlama
süreçlerinin iyileştirilmesi için prosedürlerin ve iş akışlarının sorunsuz işler hale getirilmesine
yönelik standartların geliştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Uluslararası Danışman’ın aşağıdaki iki görevi yerine getirmesi beklenmektedir:
i.
ii.

Seçili AB ülkelerinde mevcut kırsal hizmet sunum politikalarını gözden geçirmek;
Seçili AB ülkelerinde kırsal altyapı hizmetleri sunum ve finansmanını gözden geçirmek.

Yukarıda (i) maddesinde sözü geçen ilk görevin beklenen çıktılarından biri, Faaliyet A.2.2.1 “Yerel
Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması” kapsamında yapılacak başka bir
faaliyete yönelik içgörüler sağlamasıdır. Bu faaliyette, aralarında kırsal hizmetlere ilişkin
“standartların geliştirilmesi”nin de yer aldığı 5 belediye hizmet sunum alanı ele alınacaktır.
YYR-III Projesi kapsamındaki görevlerin arasında, BŞB’lerin ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinin
yatırım bütçelerinin %10’unun kırsal alanlardaki altyapı çalışmalarında kullanılmasını (2014
tarihli ve 6360 sayılı Kanun’da tanımlandığı gibi) sağlamaya yönelik hizmet standartlarının
geliştirilmesi yer almaktadır.
2014 yılında 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni BŞB’lerin sorumluluklarını
sözü geçen Kanun kapsamında yerine getirebilmesi için uyumlu ve sadeleştirilmiş birtakım
hizmet sunum standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bağlayıcı olmamakla birlikte yerel hizmet
sunumunda tutarlılığın sağlanmasında yararlı bir rehber görevi görecek bu standartların, İçişleri
B.lığı ve ÇŞB tarafından, yerel hizmet sunumuna ilişkin reformların uygulanmasını izlerken
kullanılması beklenmektedir.
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2. Kırsal Kalkınmaya ilişkin Avrupa Birliği Çerçevesi
AB’de, finansmanının yarısından fazlası, Avrupa Komisyonu ve AB ülkeleri tarafından ortak
yönetilen 5 Avrupa yapısal ve yatırım fonu (AYYF) aracılığıyla yönlendirilmektedir.
Bu fonların amacı, iş yaratımına yatırım yapmak ve Avrupa’da sürdürülebilir ve sağlıklı bir
ekonomi ve ortam yaratmaktır.
Avrupa yapısal ve yatırım fonları şunlardır:
-

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), AB’nin farklı bölgelerinde dengeli kalkınmayı
desteklemektedir;

-

Avrupa Sosyal Fonu (ESF), Avrupa genelinde istihdamla ilgili projeleri desteklemekte ve
Avrupa’nın insan sermayesine – işçilere, gençlere ve iş arayan herkese – yatırım
yapmaktadır;

-

Uyum Fonu (CF), kişi başına gayrisafi milli hasılanın (GSMH), Avrupa ortalamasının
%90’ından düşük olduğu ülkelerde ulaştırma ve çevreyle ilgili projeleri finanse
etmektedir. 2014-20 yılları için bu ülkeler Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya’dır.
2021-2027 döneminde Uyum Fonu Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan,
Hırvatistan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya ve Slovenya’yı kapsamaktadır.
CF’nin hedeflerinden bazıları şunlardır:
o

Çevreyi korumak ve AB Çevre Müktesebatı’nın gereklerini yerine getirebilmek
ve üye devletler tarafından tanımlanan, bu gereklerin ötesindeki ihtiyaçları (atık
geri dönüşümüne ilişkin ek kapasite oluşturmak; daha fazla sayıda insana daha
iyi su temini ve atıksu arıtım hizmetleri sunmak; yenilenebilir enerji üretimine
ilişkin ek kapasite oluşturmak) karşılayabilmek için atık sektörüne yatırım
yaparak kaynak verimliliğini teşvik etmek;

o

Sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmak ve kilit şebeke altyapılarında (yeni,
yeniden yapılan veya geliştirilmiş demiryolu hatları; yeni veya iyileştirilmiş
tramvay ve metro hatları; yeni veya iyileştirilmiş iç su yolları) darboğazları
gidermek;

o

Kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye ve Uyum Fonu’nun uygulanmasında kamu
idareleri ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik eylemlerle, kamu
makamları ve paydaşların kurumsal kapasitelerini ve kamu yönetiminin
verimliliğini artırmak;

-

Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), AB’de kırsal alanların karşılaştığı özel
güçlükleri çözmeye odaklanmaktadır (bunlar sonraki bölümlerde kısaca açıklanacaktır);

-

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık
uygulamalarını benimsemesine ve kıyı topluluklarının ekonomilerini çeşitlendirerek
Avrupa sahilleri boyunca yaşan kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak.

AB ülkeleri tüm bu fonları ortaklık anlaşmaları yoluyla kendileri yönetmektedir.
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Her ülke, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde, fonların güncel 2014-20 finansman dönemi ve
gelecekteki 2021-2027 programlama döneminde nasıl kullanılacağını belirleyen bir anlaşma
hazırlamaktadır.
Ortaklık Anlaşması ve programların her birine yönelik olarak, tüm üye devletler, kendi kurumsal
ve hukuki çerçevelerine uygun olarak, yetkili bölgesel ve yerel yönetimlerle ortaklık kuracaktır.
Bu ortaklıkta şu ortaklar da yer alacaktır: (a) yetkili kentsel ve diğer kamu makamları; (b);
ekonomik ve sosyal ortaklar; ve (c) çevresel ortaklar, sivil toplum örgütleri ve sosyal kapsayıcılık,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımsızlığı destekleyen kuruluşlar dahil olmak üzere, sivil toplumu
temsil eden ilgili kuruluşlar.
Ortaklık anlaşmaları sonucunda, finansmanı farklı bölgelere ve ilgili politika alanlarında yapılacak
projelere yönlendiren çeşitli yatırım programları ortaya çıkmaktadır.
EAFRD ve kırsal kalkınma programları
AB ülkeleri, EAFRD finansmanını kırsal kalkınma programları (KKP’ler) aracılığıyla kullanmaktadır.
Ulusal bütçelerle eş finanse edilen KKP’ler, ulusal veya bölgesel olarak hazırlanmaktadır. KKP’ler
Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır ve izlenir; projelerin seçilmesi ve ödemelerin
yapılmasına ilişkin kararlar ise ulusal ve bölgesel yönetim makamları tarafından alınır.
AB’nin 2021-27 dönemine ait, 17 Aralık 2020’de kabul edilen çok yıllı mali çerçevesi, Yeni Nesil
AB Kurtarma Aracı’ndan gelecek ilave 808 milyar Avro ile birlikte, toplam 1,21 trilyon Avroya
ulaşmaktadır. Ortak tarım politikası (OTP) için tahsis edilen toplam kaynak 386,6 milyar Avro
tutarında olup, (genellikle OTP’nin “iki ana direği” olarak anılan) iki fon arasında
bölüştürülmüştür: 291,1 milyar Avro tahsis edilen Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve
toplamda 95,5 milyar Avro tahsis edilen EAFRD. EAFRD tutarına, COVID-19 küresel salgınının
getirdiği zorlukların giderilmesine yardımcı olmak için Yeni Nesil AB Kurtarma Aracı’ndan (EURI)
gelen 8,1 milyar Avro da dahildir. Kurtarma fonlarının yaklaşık %30’u 2021’de kullanılabilecek,
geri kalan %70’i ise 2022’de verilecektir.
2021-22 döneminde kırsal kalkınmaya yönelik harcamalara ilişkin kurallar, 23 Aralık 2020’de
kabul edilen OTP geçiş dönemi tüzüğünde düzenlenmiştir. (Başlangıçta 2014-20 döneminde
uygulanan) Mevcut kuralların kapsamını büyük ölçüde genişleten tüzükte, 2023 yılında
başlaması planlanan gelecekteki OTP mevzuatına yumuşak geçiş sağlamaya yönelik ilave
unsurlara yer verilmiştir.
EURI kaynaklarının en az %55’i kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden
önlemler, yani fiziki varlıklara, çiftliklere ve iş geliştirmeye yapılacak yatırımlar; kırsal
alanlarda temel hizmetlere ve köylerin yenilenmesine yönelik destekler ve işbirliği için
ayrılmalıdır.
Tüm KKP’ler, EAFRD’nin altı önceliğinden en az dördüne hizmet etmelidir:
•

Tarım, ormancılık ve kırsal alanlarda bilgi aktarımını ve yeniliği teşvik etmek;

•

Tarımın bütün türlerinin uygulanabilirliğini ve rekabetçiliğini artırmak, ve yenilikçi çiftlik
teknolojileri ve sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek;

•

Gıda zincirinin örgütlenmesini, hayvan sağlığını, ve tarımda risk yönetimini desteklemek;

•

Kaynak verimliliğini teşvik etmek ve tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde düşük
karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı ekonomiye geçişi desteklemek;

•

Tarım ve ormancılıkla ilgili ekosistemleri restore etmek, korumak ve iyileştirmek;
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•

Kırsal alanlarda sosyal kapsayıcılığı, yoksulluğun azaltılmasını ve ekonomik kalkınmayı
desteklemek.

EAFRD’nin öncelikleri de on sekiz özel odak alanına ayrılmıştır. Ülkeler hazırladıkları
programlarda, seçtikleri öncelikler ve odak alanlarına ilişkin hedefleri ve bu hedeflerin yerine
getirilmesine yönelik stratejiyi belirlemektedir.
Ülkeler stratejilerini oluştururken, EAFRD’nin bir veya daha fazla önceliğini yerine getirmek için
ulusal ve bölgesel koşullara göre uyarlanabilen geniş kapsamlı yirmi politika önleminden oluşan
bir “menü” içinden seçim yapmaktadır. Hedeflere ilişkin kaydedilen ilerlemeler, ortak izleme ve
değerlendirme çerçevesi (OİDÇ) aracılığıyla izlenmektedir.
Her KKP için sağlanan finansmanın en az %30’u, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili önlemlere tahsis
edilmelidir; bunun büyük bölümü ise, daha çevre dostu uygulamalara geçen çiftçilere sağlanan
hibeler ve yıllık ödemeler yoluyla iletilmektedir.
KKP fonlarının en az %5’i, LEADER/Toplum Öncülüğünde Kırsal Kalkınma (Community-Led Local
Development) yaklaşımını temel alan eylemlerde kullanılmalıdır
Kırsal kalkınma programları aynı zamanda, Avrupa’nın kırsal alanlarında yeniliği teşvik etmeye,
olanaklı hale getirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik çok yönlü bir araç seti sağlayarak kırsal
bölgelerde yaşayan vatandaşların karşılaştığı ortak güçlükleri ele almayı hedefleyen akıllı köyler
girişimini de desteklemektedir.
EAFRD mali araçlar sağlayarak, tarım, ormancılık ve kırsal alanlarda EAFRD’nin önceliklerini
destekleyen mali olarak uygulanabilir projeleri üstlenen alıcıların yararlanmasına yönelik borç,
mikrokredi, garanti ve özkaynaklar için kaynak görevi görmektedir.
Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) dahil olmak üzere, mali araçlar, kırsal alanlara ve
tarıma yönelik yatırımları desteklemeyi amaçlayan bir tür müdahale olarak Avrupa Yapısal ve
Yatırım Fonları (AYYF) mevzuatı kapsamına dahil edilmiştir. Mali araçlar, sağlanan finansmanı
telafi edecek kadar gelir ve(ya) maliyet tasarrufu elde etmesi beklenen projeleri finanse etmeyi
hedeflemektedir. AYYF Fonları (EAFRD dahil), özel sektör ve kamu yatırımlarını bu sayede
döndürmekte ve/veya daha da geliştirmektedir. Mali araçlar hibelerle birlikte kullanılabilir veya
başka önlemlerle ve/veya Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI) garantisi gibi, AB düzeyindeki
başka mali araçlarla birleştirilebilir. EAFRD destekli mali araçlar ilk kez, kısmen mali ve ekonomik
krizin tetiklediği 2007-2013 programlama döneminde kullanılmıştır. Bu araçların büyük bölümü
küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) hedef almıştır. 2014-2020 döneminde, EAFRD
çerçevesinde sağlanan mali araçların kapsamı, altyapı yatırımları dahil olmak üzere, tüm uygun
sektörleri içerecek biçimde genişletilmiştir. Geniş bant altyapısı ve yenilenebilir enerjiye yönelik
geniş ölçekli yatırımlar bile uygun sayılmış ve Kamu Özel Ortaklıkları (KÖO’lar) dahil olmak üzere,
her türlü nihai alıcı kapsama dahil edilmiştir. Yerel pazarlar ve kısa tedarik zincirleri gibi altyapı
yatırımlarının finanse edilmesine yönelik ek fırsatlarda zaman zaman işbirlikçi yaklaşım
kullanılmaktadır. AB Akıllı Köyler Girişimi’nde örneklendiği üzere, bunlar, yerel paydaşların
deneyimlerinden yararlanmakta ve yerel yatırımcılar toplamaktadır. EAFRD’nin altyapıya
yönelik hibe desteği, güncel programlama döneminde toplam yatırım hacminin yaklaşık
%10’unu oluşturmaktadır. Bunun büyük bölümü kırsal alanlarda temel hizmetleri ve altyapıyı
geliştirmeye yöneliktir. Bu yüksek hacme rağmen, henüz yalnızca altyapıya yönelik hiçbir mali
araç tahsis edilmemiştir (bu raporun hazırlandığı tarihte, bu konuda kamuya açık bilgi yoktur),
ki bu tür mali araçlar kırsal kalkınma politikasının ve kırsal altyapı yatırımlarının verimliliğini
ve etkililiğini büyük ölçüde artırabilir.
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Komisyon’un ortak tarım politikasının geleceğine ilişkin önerileri çerçevesinde, 2023 yılından
itibaren ulusal OTP strateji planlarının kapsamına kırsal kalkınma faaliyetleri de dahil edilecektir.
Bu çerçevede, Komisyon, sürdürülebilir ve rekabetçi tarım sektörünün oluşması için Avrupalı
çiftçileri desteklemeyi sürdürürken kırsal kalkınma faaliyetlerini iklim değişikliği ve nesiller arası
yenilenme gibi mevcut ve gelecekteki güçlüklere daha duyarlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Kırsal kalkınma faaliyetleri aynı zamanda Komisyon’un, Avrupa Yeşil Mutabakat ve kırsal alanlara
yönelik uzun vadeli vizyon gibi ana öncelikleri ve stratejilerine güçlü katkılar sağlayacaktır.
EAFRD’nin Avrupa Komisyonu tarafından izlenmesi
Avrupa Komisyonu her yıl 1 Eylül’de, önceki bütçe yılında Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’nun
(EAFRD) yönetimine ilişkin mali rapor hazırlamakta ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e
sunmaktadır.
Tablo 1 Avrupa Komisyonu’nun EAFRD’ye ilişkin mali tablosu
2019 yılı için EAFRD tarafından beyan edilen harcamalar (2018 Ç4-2019 Ç3) & Toplam kümülatif harcama (2014
Ç4 ila 2019* Ç3)
Mali Plan ile karşılaştırmalı – EAFRD 2014-2020
2019 için beyan edilen Beyan edilen kümülatif
harcama (2018 Ç4 ila
harcama (2014 Ç4 ila
2019 Ç3)
2019 Ç3)
(milyon
Avro)

EAFRD Önlemi
Önlem 01

Bilgi aktarma
faaliyetleri

Önlem 02

ve

bilgilendirme

(%)

(milyon
Avro)

(%)

Mali Planlar
2014-2020
(milyon
Avro)

(%)

93,4

%0,7

250,5

%0,5

973,6

%1,0

Danışmanlık hizmetleri, çiftlik yönetimi
ve çiftliklere yönelik yardım hizmetleri

39,7

%0,3

87,1

%0,2

606,1

%0,6

Önlem 03

Tarım ürünleri ve gıda maddelerine
yönelik kalite programları

37,1

%0,3

98,7

%0,2

368,6

%0,4

Önlem 04

Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar

2.801,0

%20,2

7.966,7

%16,9

22.860,8

%22,8

Önlem 05

Doğal afetler ve felaketlerin zarar
verdiği tarımsal üretim potansiyelinin
eski haline getirilmesi ve uygun önleme
faaliyetlerinin başlatılması

75,2

%0,5

235,8

%0,5

807,5

%0,8

Önlem 06

Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme

813,5

%5,9

2.838,8

%6,0

6.701,1

%6,7

Önlem 07

Kırsal alanlarda temel hizmetler ve
köylerin yenilenmesi

1.022,7

%7,4

2.403,2

%5,1

6.893,5

%6,9

Önlem 08

Orman bölgelerini kalkındırmaya ve
ormanların yaşayabilirliğini artırmaya
yönelik yatırımlar

411,4

%3,0

1.436,0

%3,0

4.257,4

%4,3

Önlem 09

Üretici grupları
kurulması

24,0

%0,2

73,4

%0,2

266,4

%0,3

Önlem 10

Tarım-çevre-iklim

2.483,1

%17,9

9.841,7

%20,9

16.443,4

%16,4

Önlem 11

Organik tarım

1.321,1

%9,5

4.207,6

%8,9

7.451,3

%7,4

Önlem 12

Natura 2000 ve Su Çerçeve Direktifi
ödemeleri

92,6

%0,7

340,9

%0,7

606,6

%0,6

Önlem 13

Doğal veya başka özel koşulların
sınırlandırdığı
alanlara
yönelik
ödemeler

2.654,5

%19,2

11.916,0

%25,3

16.732,2

%16,7

Önlem 14

Hayvan Sağlığı

309,8

%2,2

1.152,4

%2,4

1.809,1

%1,8

Önlem 15

Ormanlarda çevre ve iklim hizmetleri
ve ormanları koruma

15,1

%0,1

46,6

%0,1

240,0

%0,2

ve

örgütlerinin
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Önlem 16

İşbirliği

107,1

%0,8

246,1

%0,5

1.676,4

%1,7

Önlem 17

Risk yönetimi

358,6

%2,6

884,4

%1,9

1.613,0

%1,6

Önlem 18

Hırvatistan’a yönelik tamamlayıcı
ulusal doğrudan ödemelerin finanse
edilmesi

-0,1

%0,0

108,2

%0,2

111,9

%0,1

Önlem 19

LEADER yerel kalkınma – toplum
öncülüğünde kırsal kalkınmaya (CLLD)
yönelik destek

857,0

%6,2

1.851,4

%3,9

7.011,4

%7,0

Önlem 20

Üye devletlere teknik yardım

278,7

%2,0

794,3

%1,7

2.155,0

%2,2

Önlem 113

Erken emeklilik

42,9

%0,3

402,2

%0,9

493,8

%0,5

Önlem 131

Topluluk
mevzuatına
dayalı
standartların yerine getirilmesi

0,0

%0,0

0,0

%0,0

0,0

%0,0

Önlem 341

Beceri edinme,
uygulama

0,1

%0,0

0,5

%0,0

0,6

%0,0

13.838,4

%100,0

47.182,5

%100,0

100.079,5

%100,0

canlandırma,

ve

Genel toplam

Avrupa Birliği çerçevesine göre, kırsal kalkınmaya uygun ilgili tanımlar şunlardır:
1. Operasyon: İlgili programların yönetim makamları tarafından seçilen, bir önceliğin veya
önceliklerin hedeflerine katkıda bulunan bir proje, sözleşme, faaliyet veya proje
grubudur; mali araçlar bağlamında, operasyon, bir programın mali araçlara yaptığı mali
katkılardan ve bu mali araçların sağladığı mali destekten oluşur.
2. Programlama: AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme stratejisinin hedeflerini
yerine getirmek için Birlik ve üye devletlerin ortak eylemlerinin çok yıllı olarak
uygulanmasına yönelik olarak, ortakların da katılımıyla, organizasyon, karar verme ve
mali kaynakların birkaç aşamada tahsis edilmesi sürecidir.
3. Kamu-özel ortaklıkları (KÖO’lar): Altyapı projelerine yatırımların sunumunu
iyileştirmeyi ve kamu hizmetlerinin risk paylaşımı, özel sektörün uzmanlığının bir araya
getirilmesi veya ilave sermaye kaynakları aracılığıyla sunulmasını amaçlayan, kamu
kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliği biçimleridir.
4. Sonuçlar: ‘Müdahale’ sonucunda ortaya çıkan doğrudan etkiler veya değişikliklerdir.
5. Kırsal kalkınma programı (KKP): Üye devlet tarafından hazırlanan ve Komisyon
tarafından onaylanan, AB’nin kırsal kalkınma politikasının bölgesel veya ulusal düzeyde
uygulanmasını planlamaya ve izlemeye yönelik programlama belgesidir.
6. Kırsal altyapı: Kırsal alanları destekleyen; yollar, köprüler, su temin sistemleri,
kanalizasyonlar, atık yönetim sistemleri, elektrik şebekeleri ve telekomünikasyon gibi
fiziki varlıklardır. Okullar, anaokulları, spor tesisleri ve toplum merkezleri gibi, sosyal ve
kültürel altyapılar olarak anılan kamu tesisleri de bunlara dahildir.
7. Ortak yönetim: Nihai sorumluluk Komisyon’a ait olmakla birlikte uygulamaya ilişkin
görevlerin yetki devriyle üye devletlere verildiği, AB bütçesini uygulama yöntemidir.
Raporun aşağıdaki bölümü, kırsal kalkınmaya yönelik ileri düzeyde çerçevenin daha iyi
anlaşılması için Ortak Tarım Politikası’nın ayrıntılarına odaklanmaktadır.
OTP’nin uygulamaya konulmasından bu yana, tüm üye devletler, Avrupa Komisyonu’nun
tüzüğünde açıkça tanımlanan aşağıdaki çerçeveye uymakla yükümlüdür. Çerçevede tüm üye
devletler için ortak olan ve ağırlıklı olarak aşağıdakilerin vurgulandığı temel ilkeler yer
almaktadır:
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•

Kalkınma ilkelerinin tanımı (gelir desteği, piyasa önlemleri, kırsal kalkınma önlemleri);

•

Uzun vadeli strateji belgesinin oluşturulması (genellikle AB görevlerine ilişkin
programlama dönemini takip eder);

•

Önlem fişlerinin kullanılması.

Aşağıda OTP’ye dair genel bakış ve AB üye devletlerinde kullanılan genel çerçeve verilmiştir.

2.1. OTP’ye genel bakış
1962 yılında başlatılan AB Ortak Tarım Politikası (OTP) tarım ve toplum, ve Avrupa ve orada
yaşayan çiftçiler arasında kurulan ortaklıktır. Amaçları:
•

İstikrarlı biçimde erişilebilir gıda teminini sağlayarak, çiftçileri desteklemek ve tarımsal
verimliliği artırmak;

•

Avrupa Birliği çiftçilerinin geçimlerini makul biçimde sağlamasını güvence altına almak;

•

İklim değişikliğiyle mücadeleye ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine yardımcı
olmak;

•

AB genelinde kırsal alanları ve çevre düzenlemelerini muhafaza etmek;

•

Tarım, tarım-yiyecek ve bunlarla bağlantılı sektörlerdeki işleri teşvik ederek kırsal
ekonomiyi canlı tutmaktır.

OTP, tüm AB ülkelerine yönelik ortak bir politikadır. Avrupa düzeyinde, AB bütçesinin kaynakları
ile yönetilmekte ve finanse edilmektedir.

2.2. Uygulamada OTP
Aşağıdaki özel konular söz konusu olduğundan, çiftçilik/tarım diğer işlere benzememektedir:
•

Gıda üretiminin önemine rağmen, çiftçilerin geliri, tarım dışı gelirlerle karşılaştırıldığında
yaklaşık %40 daha azdır;

•

Tarım, hava ve iklime birçok başka sektörden daha çok bağlıdır;

•

Tüketici talepleri ile çiftçilerin ürün temin edebilmesi arasında kaçınılmaz bir zaman
aralığı mevcuttur – daha fazla buğday yetiştirmek veya daha fazla süt üretmek
kaçınılmaz olarak uzun zaman alır.

Çiftçiler maliyet-etkin biçimde çalışırken, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde
çalışmalı, topraklarımızı ve biyoçeşitliliği muhafaza etmelidir.
Tarımda iş ortamı belirsizlikleri ve tarımın çevre üzerindeki etkileri, kamu sektörünün çiftçilerimiz
için oynadığı önemli rolü haklı çıkarmaktadır. OTP, aşağıdakilere yönelik önlemler almaktadır:
•

Doğrudan ödemeler aracılığıyla sağlanan gelir desteği, gelir istikrarı sağlar ve çevre dostu
tarımcılık yapmaları, ve kırsal bölgelere göz-kulak olmak gibi normalde piyasalar
tarafından ödeme yapılmayan kamu mallarını sağlamaları için çiftçilere ücret öder;

•

Sağlık tehlikesi nedeniyle taleplerde ani düşüş, veya piyasada geçici üretim fazlası
sonucunda fiyatlarda düşüş gibi zorlu piyasa koşullarıyla mücadele etmeye yönelik
piyasa önlemleri;
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•

Kırsal alanların özel ihtiyaçları ve karşılaştığı güçlükleri ele almak için ulusal ve bölgesel
programlar aracılığıyla, kırsal kalkınma önlemleri.

2.3. OTP finansmanı
AB çiftçilerine genel AB bütçesinden sağlanan desteğin düzeyi, kaliteli gıdaya sürekli erişimin
sağlanmasına yönelik çeşitli değişkenleri yansıtmaktadır; bu değişkenlerin arasında ise çiftçilere
yönelik gelir desteği, iklim değişikliğine yönelik eylemler, ve kırsal toplulukların canlı tutulması
gibi işlevler yer almaktadır.
OTP, AB bütçesi kapsamında iki fon aracılığıyla finanse edilmektedir:
•

Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) doğrudan destek sağlamakta ve piyasa önlemlerini
finanse etmektedir;

•

Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) kırsal kalkınmayı finanse etmektedir.

Ödemeler, her Avrupa Birliği ülkesi tarafından ulusal düzeyde yönetilmektedir. OTP
ödemelerinin alıcılarına ilişkin bilgiler, AB’nin şeffaflık kurallarına uygun olarak her ülke
tarafından yayınlanmaktadır.

2.4. OTP’nin yararları
OTP, çiftçilerin toplumdaki işlevlerini aşağıdaki yollarla yerine getirmesini sağlayacak koşulları
şöyle tanımlamaktadır:

2.4.1. Gıda üretimi
•

AB’de yaklaşık 10 milyon çiftlik olup 22 milyon kişi bu sektörde düzenli olarak
çalışmaktadır. Bu kişiler etkileyici çeşitlilikte ve bol miktarlarda erişilebilir, güvenli ve
kaliteli ürün üretmektedir.

•

Dünya genelinde gıdaları ve mutfak gelenekleriyle tanınan AB, tarımsal gıda ürünlerinde
dünyanın önde gelen üreticileri ve net ihracatçılarının arasındadır. Olağanüstü tarımsal
kaynakları sayesinde, AB, bütün dünyada gıda güvenliğinin sağlanmasında kilit rol
oynayabilir – ve oynamalıdır.

2.4.2. Kırsal alanda topluluk gelişimi
•

Kırsal alanlarımızda ve buralardaki değerli doğal kaynaklarda, tarımla bağlantılı birçok iş
mevcuttur. Çiftçiler makinelere, binalara, yakıta, gübreye ve hayvanlarına yönelik sağlık
hizmetine, yani ‘akış yukarısı’ sektörler olarak bilinen sektörlere ihtiyaç duymaktadır.

•

Diğer insanlar ise gıdanın hazırlanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi ‘akış aşağısı’
faaliyetlerin yanı sıra gıda depolama, ulaşım ve perakendecilikle meşguldür. Tarım ve
gıda sektörleri, hep birlikte, AB’de yaklaşık 40 milyon iş sağlamaktadır.

•

Faaliyetlerinde verimliliği sağlamak ve çağdaş ve üretken olmayı sürdürmek için çiftçiler,
ve akış yukarısı ve akış aşağısı sektörler tarımsal konular, çiftçilik yöntemleri ve piyasa
gelişmeleri hakkındaki en son bilgilere hazır erişim sağlamalıdır. 2014-2020 döneminde
OTP’nin kaynakları, kırsalda yaşayan 18 milyon vatandaşa – yani, AB’de kırsal nüfusun
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%6,4’üne – yüksek hızlı teknolojiler, iyileştirilmiş internet hizmetleri ve altyapı sağlamaya
yöneliktir.

2.4.3. Çevresel anlamda sürdürülebilir tarım
•

Çiftçilerin önünde iki güçlük birden vardır – gıda üretirken bir yandan doğayı ve
biyoçeşitliliği korumaları gerekmektedir. Doğal kaynakların tutumlu kullanılması, bugün,
yarın ve gelecek nesiller için gıda üretimi ve yaşam kalitemiz bakımından son derece
önemlidir.

2.5. Yasal dayanaklar
Ortak tarım politikasının yasal dayanağı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi hakkında Antlaşma’da ortaya
konulmaktadır.
Aşağıda verilen 4 tüzük, OTP çalışmalarının farklı unsurlarını belirlemektedir:
•

Çiftçilere yönelik doğrudan ödemelere ilişkin kurallar (1307/2013 sayılı AB Tüzüğü);

•

Tarım ürünlerinde ortak piyasa düzeni (1308/2013 sayılı AB Tüzüğü);

•

Kırsal kalkınma desteği (1305/2013 sayılı AB Tüzüğü);

•

Ortak tarım politikasının finansmanı, yönetimi ve izlenmesi (1306/2013 sayılı AB
Tüzüğü).

2021-2022 yıllarında geçici bir tüzük ((AB) 2020/2220 sayılı Tüzük) yürürlüktedir. İlgili tüzük, bu
yıllarda EAGF ve EAFRD tarafından destek sağlanmasına yönelik koşulları belirlemekte ve önceki
tüzüklerde yer alan hükümleri genişletmekte ve değiştirmektedir. OTP stratejik planlarına ilişkin
yeni çerçeve hayata geçirilene kadar (1 Ocak 2022’te başlatılacaktır) yürürlükte kalacaktır.
Ortak tarım politikası, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından
yönetilmektedir. Genel Müdürlük, ortak tarım politikasını uygulamak üzere yetkine devrine
dayanan tasarruflar ve uygulama tasarruflarını kabul edebilir.

2.6. Kırsal kalkınmada OTP çerçevesi
Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’nun (EAFRD) amacı, Birlik genelinde sürdürülebilir
kalkınmayı, diğer OTP araçları, uyum politikası ve ortak balıkçılık politikasını tamamlayacak
biçimde teşvik ederek Avrupa 2020 Stratejisi’ne katkıda bulunmaktır. Birlik genelinde, bölgesel
ve çevresel anlamda daha dengeli, iklim dostu, iklime dayanıklı, rekabetçi ve yenilikçi tarım
sektörünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, kırsal bölgelerin kalkınmasına da
katkıda bulunacaktır.
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1305/2013 sayılı AB Tüzüğü,2 EAFRD’nin3 uygulanmasında üye devletlerin kullanabileceği
önlemleri tanımlamaktadır. Bu önlemler şunlardır:
•

Bilgi aktarma ve bilgilendirme faaliyetleri;

•

Danışmanlık hizmetleri, çiftlik yönetimi ve çiftliklere yönelik yardım hizmetleri;

•

Tarım ürünleri ve gıda maddelerine yönelik kalite programları;

•

Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar;

•

Doğal afetler ve felaketlerin zarar verdiği tarımsal üretim potansiyelinin eski haline
getirilmesi ve uygun önleme faaliyetlerinin başlatılması;

•

Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme;

•

Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi;

•

Orman bölgelerini kalkındırmaya ve ormanların yaşayabilirliğini artırmaya yönelik
yatırımlar;

•

Ağaçlandırma ve ormanlaştırma;

•

Tarım-ormancılık sistemlerinin oluşturulması;

•

Orman yangınları, doğal afetler ve felaketler nedeniyle ormanlarda oluşan hasarların
önlenmesi ve eski haline getirilmesi;

•

Orman ekosistemlerinin dayanıklılığını ve çevresel değerini artıracak yatırımlar;

•

Ormancılık teknolojilerine ve orman ürünlerinin işlenmesi, harekete geçirilmesi ve
pazarlanmasına yönelik yatırımlar;

•

Üretici grupları ve örgütlerinin kurulması;

•

Tarım-çevre-iklim;

•

Organik tarım;

•

Natura 2000 ve Su Çerçeve Direktifi ödemeleri;

•

Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler;

•

Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanların tespit edilmesi;

•

LEADER: LEADER yerel eylem grupları, LEADER başlangıç seti, LEADER işbirliği faaliyetleri.

2

Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu (EAFRD) yoluyla kırsal kalkınmanın desteklenmesine ilişkin hükümler
getiren ve 1698/2005 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 17 Aralık 2013 tarih ve 1305/2013 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü.
3 Yukarıda anılan Tüzük, şu iki tasarruf ile de desteklenmektedir: Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu (EAFRD)
yoluyla kırsal kalkınmanın desteklenmesine ilişkin hükümler getiren 17 Aralık 2013 tarih ve 1305/2013 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ne ek hükümler ve geçici hükümler getiren 11 Mart 2014 tarih ve 807/2014 sayılı
Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, ve Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu (EAFRD) yoluyla kırsal
kalkınmanın desteklenmesine ilişkin hükümler getiren 17 Aralık 2013 tarih ve 1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Tüzüğü’nün uygulanması için kurallar koyan 17 Temmuz 2014 tarih ve 808/2014 sayılı Komisyon Uygulama
Tüzüğü.
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2.7. Kırsal kalkınma programlarının çerçevesi
Kırsal kalkınmaya yönelik tüm önlemler, Birliğin tarımsal kalkınmaya yönelik bir veya birden fazla
önceliğinin yerine getirilmesine özellikle katkıda bulunacak biçimde programlanacaktır.
Tüm kırsal kalkınma programlarında şunlar yer almalıdır:
a) Program tasarımının kalitesini artırmaya yönelik ön değerlendirme;
b) Duruma ilişkin GZFT analizi ve çevre, iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine
uyum ve yenilikle ilgili özel ihtiyaçlar göz önünde tutularak, programın kapsadığı coğrafi
alanda ele alınması gereken ihtiyaçların belirlenmesi;
c) Aşağıdakileri belirtecek biçimde, stratejinin tanımlanması:
i.

Programda yer alan, Birliğin kırsal kalkınmaya yönelik önceliklerinin odak
alanlarının her biri için, Tüzük’te sözü geçen ortak göstergelere ve gerektiğinde,
programa özgü göstergelere dayanarak uygun hedefler belirlenmektedir;

ii. Programda yer alan, Birliğin kırsal kalkınmaya yönelik önceliklerinin odak
alanlarının her biri için, ön değerlendirme ve GZFT analiziyle desteklenen sağlıklı
bir müdahale mantığına dayanarak ilgili önlem bileşkeleri belirlenmektedir;
iii. Programdaki önlemlere yönelik mali kaynak dağıtımının haklı gerekçelere
dayanmaktadır ve belirlenen hedefler için yeterlidir;
iv. Bölgesel veya alt-bölgesel düzeyde özel koşullarla ilişkili özel ihtiyaçların dikkate
alınmakta ve yeterli düzeyde tasarlanan önlem bileşkeleri veya tematik alt
programlar aracılığıyla somut biçimde karşılanmaktadır;
v. Birliğin kırsal kalkınmaya yönelik önceliklerini yerine getirmek amacıyla yeniliğe;
Natura 2000 kapsamındaki alanların özel ihtiyaçları dahil olmak üzere, çevreye;
ve iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyuma yönelik uygun
yaklaşımlar programa dahil edilmektedir;
vi. Düzenleyici gereklere ve yeniliğe ilişkin faaliyetlere yönelik yeterli danışmanlık
kapasitesinin bulunmasını sağlamak için önlemler alınmaktadır;
d) Ön koşulsallık değerlendirmesi;
e) Performans çerçevesinin tanımı;
f)

Seçilen önlemlerin her birinin tanımı;

g) Değerlendirme planı. Üye devletler, tespit edilen ihtiyaçları karşılamaya ve düzgün
biçimde izleme ve değerlendirmeyi sağlamaya yetecek kaynakları temin eder;
h) Aşağıdakilerin belirtildiği, ayrı ayrı yapılandırılmış tablolardan oluşan finansman planı:
i.

Yıllık EAFRD katkısı;

ii. Tüm önlemlere yönelik tek EAFRD katkı oranı;
iii. Önleme veya operasyon türüne göre dağılım;
iv. Her alt-programın, önlemlere göre endikatif dağılımı.
i)

Odak alanlarına ayrılmış gösterge planı;

j)

Uygulanabilir olduğunda, her önlem için ek ulusal finansmana ilişkin tablo;
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k) Uygulanabilir olduğunda,
programlarının listesi;
l)

programların

uygulanmasında

kullanılacak

yardım

Diğer ortak tarım politikası araçları ve Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (AYYF) tarafından
finanse edilen önlemlerle birbirini tamamlayıcılık hakkında bilgi;

m) Aşağıdakiler dahil olmak üzere, programı uygulamaya ilişkin düzenlemeler:
i.

Üye devlet tarafından tüm makamların belirlenmesi, ve bilgilendirme amacıyla,
yönetim ve kontrol yapısına ilişkin özet tanım;

ii. İzleme ve değerlendirme prosedürlerine ve İzleme Komitesinin oluşumuna
ilişkin tanım;
iii. Programın, ulusal kırsal ağ aracılığıyla ve başka yollarla tanıtılmasını sağlamaya
yönelik hükümler;
iv. Operasyonlara ve yerel kalkınma stratejilerine yönelik, ilgili hedefleri dikkate
alan seçim kriterlerinin oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirleyen yaklaşımın
tanımı; bu bağlamda üye devletler, tarım ve ormancılık sektörüyle bağlantılı
KOBİ’lere öncelik verilmesini sağlayabilir.
v. Yerel kalkınmaya ilişkin olarak, uygulanabilir olduğunda, yerel kalkınma
stratejileri kapsamında öngörülen faaliyetler, “İşbirliği” önlemi, ve kentsel-kırsal
bağlantılar dahil olmak üzere “Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin
yenilenmesi” önlemi arasında uyum sağlanmasına yönelik mekanizmaların
tanımı;
n) Ortakları dahil etmek için atılan adımlar ve ortaklarla istişare sonuçlarının özeti;
o) Uygulanabilir olduğunda, ulusal kırsal ağın yapısı, ve yönetimine ilişkin, yıllık eylem
planlarına temel teşkil edecek hükümler.
Tematik alt-programların kırsal kalkınma programına dahil edildiği durumlarda, tüm alt
programlar şunları içerir:
a) GZFT metodolojisine dayalı özel durum analizi ve alt programın ele alacağı ihtiyaçların
tanımlanması;
b) Alt-program düzeyindeki özel hedefler, ve hedeflere ulaşmak için seçilen önlemlerin
beklenen katkılarına ilişkin değerlendirme dahil olmak üzere, alt-programın müdahale
mantığının ayrıntılı tanımından yola çıkarak, önlemlerin seçilmesi;
c) Karşılık gelen odak alanına ilişkin olarak seçilen her bir kırsal kalkınma önlemine yönelik
planlanan çıktılar ve planlanan harcamalarla birlikte, ayrı bir özel gösterge planı.
Komisyon, kırsal kalkınma programlarındaki ögelerin sunulmasına yönelik kuralları ve ulusal
program içeriğine ilişkin kuralları ortaya koyan uygulama tasarrufları benimser.
Devamında, BŞB düzeyindeki programlama önlemlerine yönelik rehber ilke olarak
kullanılabilecek bazı önlemler verilmiştir.
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2.7.1. Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme
Kırsal alanların kalkındırılması4 için, yeni çiftlikler; tarım ve ormancılığa hizmet sağlama dahil
olmak üzere tarım dışı faaliyetlere yönelmek; sağlıkla ilgili hizmetler; toplumsal entegrasyon ve
turist faaliyetleri gibi biçimlerde yeni ekonomik faaliyetlerin yaratılması ve geliştirilmesi son
derece önemlidir. Sinerjik kaynakların sürdürülebilir yönetimini ele almak için faaliyetlerin tarım
dışı faaliyetleri kapsayacak biçimde çeşitlendirilmesi de mümkündür.
Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme önlemleri, genç çiftçilerin başlangıçta iş kurmasını ve
kurulduktan sonra tarım işletmelerinin yapısal düzenlemelerini kolaylaştırmalıdır. Ayrıca
çiftçilerin tarım dışı faaliyetlere de yönelmesi ve kırsal alanlarda tarım dışı KOBİ’lerin kurulması
ve geliştirilmesi desteklenmelidir. Bu önlem aynı zamanda kırsal alanlarda kadın girişimciliğini de
teşvik etmelidir. Ekonomik açıdan uygulanabilir olma potansiyeli taşıyan küçük çiftliklerin
geliştirilmesi de teşvik edilmelidir. Bu önlem kapsamında desteklenen yeni ekonomik
faaliyetlerin ekonomik açıdan uygulanabilirliğini sağlamak için, destekler iş planı sunumu
koşuluna bağlı olmalıdır.
Bu önlem kapsamındaki destekler şunları içerir:
a) Aşağıdakilere yönelik iş kurma desteği:
i.

Genç çiftçiler (genç çiftçilere verilir);

ii.

Kırsal alanlarda yapılan tarım dışı faaliyetler (çiftlikteki, tarım dışı faaliyetlere
yönelen hanehalkı üyelerine ve kırsal alanlardaki mikro ve küçük ölçekli
işletmelere ve gerçek kişilere verilir);

iii.

Küçük çiftliklerin geliştirilmesi (üye devletler tarafından tanımlandığı şekliyle
küçük çiftliklere verilir);

b) Tarım dışı faaliyetlerin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik yatırımlar (kırsal
alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra çiftçilere veya çiftliklerdeki hane
üyelerine verilir);
c) Küçük çiftçiler planından yararlanabilen, işletmelerini kalıcı olarak başka bir çiftçiye
devretmiş çiftçilere yönelik yıllık veya tek seferlik ödemeler (küçük çiftçiler planına
katılma hakkı bulunan, destek başvurusunda bulundukları tarihte en az bir yıldır bu
hakka sahip olan ve işletmelerinin tamamını ve karşılık gelen ödeme haklarını başka bir
çiftçiye kalıcı olarak devretmeyi taahhüt eden çiftçilere verilir. Destekler, devir
tarihinden itibaren 31 Aralık 2020’ye kadar veya söz konusu tarihe göre hesaplanarak
tek seferlik ödeme biçiminde ödenir).

2.7.2. Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi
Dinlenme ve kültür hizmetleri, köylerin yenilenmesi, ve köylerde ve kırsal alanlardaki kültürel ve
doğal mirasların restore edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler dahil olmak üzere; kırsal

4

1305/2013 sayılı AB Tüzüğü’nün 50nci Maddesi, kırsal alanı tam olarak tanımlamamaktadır. Tüzüğe göre, “Bu
Tüzüğün amaçları bakımından, Yönetim Otoritesi ‘kırsal alan’ı program düzeyinde tanımlar. Üye devletler, gerekçesi
mevcutsa, önlem veya operasyon türü için böyle bir tanım getirebilir.” Bu demektir ki, bir ülke, ulusal program yoluyla
tarımsal faaliyetleri destekleme ve güçlendirmede, kendi durum ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kırsal alanları
tanımlamalıdır.
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alanlarda yerel altyapının ve yerel temel hizmetlerin geliştirilmesi, kırsal alanların büyüme
potansiyelinin gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların
son derece önemli unsurları arasındadır. Bu amaç doğrultusunda, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine
erişim, hızlı ve ultra hızlı geniş bant imkanlarının geliştirilmesi gibi operasyonlara destek
verilmelidir. Bu hedeflere uygun olarak, sosyal kapsayıcılığa yol açacak, sosyal ve ekonomik
düşüş eğilimlerini tersine çevirecek ve kırsal alanlarda nüfusu azaltacak hizmetler ve altyapıların
geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu tür desteklerde azami etkililik sağlamak için, destek
kapsamındaki operasyonlar, belediyelerin ve onların sağladığı temel hizmetlerin geliştirilmesine
yönelik, bir veya daha fazla kırsal belde tarafından ayrıntılı biçimde hazırlanan planlara (bu tür
planlar varsa) uyacak şekilde hayata geçirilmelidir. Operasyonlar aynı zamanda sinerji
oluşturmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, ilgili olduğu yerlerde, kırsal-kentsel bağlantıları
teşvik etmelidir. Üye devletler, toplum öncülüğünde kırsal kalkınma ortaklıkları tarafından
yapılan yatırımlara ve yerel topluluk örgütleri tarafından yönetilen projelere öncelik verme
imkanına sahiptir.
Bu önlem kapsamındaki destekler, özellikle şunları içerir:
a) Kırsal alanlardaki belediye ve köylerin ve bunların sağladığı temel hizmetlerin
geliştirilmesine yönelik planların, ve Natura 2000 sit alanları ve yüksek doğa değerine
sahip başka alanlara ilişkin koruma ve yönetim planlarının hazırlanması ve
güncellenmesi;
b) Yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar dahil olmak üzere, her türlü
küçük ölçekli altyapının oluşturulması, iyileştirilmesi veya genişletilmesine yönelik
yatırımlar;
c) Geniş bant altyapısının oluşturulması, iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi; pasif
geniş bant altyapısı, ve geniş bantlı ve kamuya yönelik e-devlet çözümlerine erişim
sağlanması;
d) Kırsal nüfusa yönelik, dinlenme ve kültür dahil olmak üzere yerel temel hizmetlerin
düzenlenmesi, iyileştirilmesi veya kapsamının genişletilmesine ve ilgili altyapılara yönelik
yatırımlar;
e) Eğlence amaçlı altyapılar, turizm danışma ve küçük ölçekli turizm altyapılarının kamu
tarafından kullanılmasına yönelik yatırımlar;
f)

Köylerde, kırsal alanlarda ve doğa değeri yüksek sit alanlarındaki kültürel ve doğal
mirasların, ve ilgili sosyo-ekonomik yönlerinin, bakımı, restorasyonu ve iyileştirilmesine
ilişkin çalışmalar ve yatırımların yanı sıra çevre bilincine ilişkin faaliyetler;

g) Yerleşim yerinin yaşam kalitesini veya çevre performansını artırmak amacıyla, kırsal
yerleşim yerlerinde veya yakınlarındaki faaliyetlerin yerini değiştirmeyi ve binaların veya
diğer tesislerin dönüştürülmesini hedefleyen yatırımlar.
Bu önlem kapsamındaki destekler, üye devletler tarafından programda tanımlandığı şekliyle,
yalnızca küçük ölçekli altyapılara ilişkindir. Bununla birlikte kırsal kalkınma programları, geniş
bant ve yenilenebilir enerjiye yönelik bu kurallara ilişkin özel istisnalar sağlayabilir. Bu durumda,
Birliğin diğer araçları kapsamında sağlanan desteklerle tamamlayıcılık sağlayan bariz kriterler
kullanılır.
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İlgili operasyonlar kırsal alanlardaki belediye ve köylerin ve bunların sağladığı temel hizmetlerin
geliştirilmesine yönelik planlara (bu tür planlar varsa) uygun biçimde hayata geçirildiği takdirde,
birinci paragraf kapsamındaki yatırımlar destekten yararlanmaya hak kazanacak ve ilgili yerel
kalkınma stratejileriyle uyumlu olacaktır.

2.7.3. LEADER
Yerel kalkınmaya yönelik LEADER yaklaşımı, aşağıdan yukarıya anlayışı ile içkaynaklı kırsal
kalkınmayı sağlamak için çok sektörlü ihtiyaçları tamamen göz önünde bulundurarak, kırsal
alanların kalkındırılmasını etkili biçimde teşvik ettiğini yıllar boyunca kanıtlamıştır. Dolayısıyla
LEADER yaklaşımı gelecekte de sürdürülmeli ve ulusal ve(ya) bölgesel düzeydeki kırsal kalkınma
programlarında uygulanması zorunlu olmalıdır.
EAFRD tarafından LEADER yerel kalkınmaya verilen destekler aynı zamanda bir üye devletin
kendi içindeki gruplar arasında bölgelerarası işbirliği projelerini, birkaç üye devletteki gruplar
arasında ulus ötesi işbirliği projelerini, veya üye devletlerdeki ve başka ülkelerdeki gruplar
arasında işbirliği projelerini kapsamalıdır.
Kırsal alanlarda, yerel kalkınma stratejilerinin tasarımı ve uygulamasını test ederken ve
hazırlarken henüz LEADER yaklaşımını uygulamayan ortaklara kolaylık sağlamak amacıyla,
“LEADER başlangıç kiti” finanse edilmelidir. Destekler, yerel kalkınma strateji sunulması koşuluna
bağlı olmamalıdır.
LEADER yerel eylem grupları
Yerel eylem grupları, Yönetim Makamı ve(ya) Ödeme Kuruluşu tarafından kendilerine verilen ek
görevleri de yerine getirebilir.
Yerel eylem grupları, kırsal kalkınma programına yönelik böyle bir imkan tanınırsa, yetkili ödeme
kuruluşundan avans ödemesi talep edebilir. Avans ödemelerinin tutarı, işletme ve canlandırma
giderlerine ilişkin kamu desteğinin %50’sinden fazla olamaz.
LEADER başlangıç kiti
LEADER yerel kalkınmaya yönelik desteklerin içinde aynı zamanda, 2007-2013 programlama
döneminde LEADER yaklaşımını uygulamayan yerel topluluklara yönelik “LEADER başlangıç kiti”
yer alabilir. “LEADER başlangıç kiti”, kapasite geliştirme ve küçük ölçekli pilot projelere yönelik
desteklerden oluşmalıdır. “LEADER başlangıç kiti” kapsamındaki destekler, LEADER yerel
kalkınma stratejisi sunulması koşuluna bağlı olmamalıdır.
LEADER işbirliği faaliyetleri
Destekler, şunlar için sağlanır:
a) Üye devlet içinde yapılan işbirliği projeleri (bölgelerarası işbirliği) veya birkaç üye
devletin bölgeleri arasında veya üçüncü ülkelerdeki bölgelerle yapılan işbirliği projeleri
(ulus ötesi işbirliği);
b) Somut bir proje uygulamayı öngören yerel eylem gruplarının bunu kanıtlayabilmesi
koşuluyla, bölgelerarası ve ulus ötesi işbirliği projelerine yönelik hazırlık amaçlı teknik
destek.
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Diğer yerel eylem gruplarının dışında, EAFRD kapsamında yerel eylem gruplarının ortakları şunlar
olabilir:
a) Birliğin içinde veya dışında yerel kalkınma stratejisinin uygulandığı kırsal bölgede
bulunan, yerel kamu ortakları ve özel ortaklardan oluşan gruplar;
b) Yerel kalkınma stratejisinin uygulandığı kırsal olmayan bölgede bulunan, yerel kamu
ortakları ve özel ortaklardan oluşan gruplar.
Yerel eylem gruplarının işbirliği projelerini tercih etmediği durumlarda, üye devletler tarafından
sürekli başvuru sistemi oluşturulur.
Kırsal kalkınma programlarının onaylandığı tarihten sonra en az iki yıl içinde, ulus ötesi işbirliği
projelerinin seçimiyle ilgili ulusal veya bölgesel idari prosedürleri ve uygun maliyetlerin listesi
kamuya açıklanır.
İşbirliği projeleri, proje başvurusunun sunulduğu tarihten sonra en geç dört ay içinde yetkili
makam tarafından onaylanır.
Üye devletler, onaylanan ulus ötesi işbirliği projelerini Komisyon’a bildirir.

2.8. Sonuç
Avrupa Birliği üye devletlerinin politikaları, her ülkenin uyması gereken kesin prosedürler ve
kurallar yoluyla, doğrusal yaklaşım ile uygulanmaktadır. Bu bölümde, kırsal alanların
kalkındırılması bakımından son derece önem teşkil eden politika oluşturma sürecinin daha iyi
anlaşılması için gereken tüm bilgiler verilmektedir.
Her ülke tarafından oluşturulması gereken kayıtlar, politika oluşturmanın çok önemli bir
önkoşuludur. Bunlar aynı zamanda AB ülkelerinin kendi içinde doğrusal düzeyde de yapılmakta
olup, Avrupa Komisyonu’nun gelecekteki üye devletlerden talep ettiği temel koşul, çiftçiler,
tarım arazileri ve hayvanlara, vb. ait kayıtların yer aldığı, otomatik yazılımlarla geliştirilmiş bir BT
sistemi olan IACS sistemidir.
Kırsal alanların nelerden oluştuğuna ilişkin net bir genel bakış, politikaların ve daha sonra yerel
düzeyde kalkınma stratejilerinin oluşturulması bakımından sağlam bir başlangıç noktasıdır. Bu
bölümde AB politika planlama ve finansmanına ilişkin çerçeve gereklerin neler olduğu
gösterilmektedir; vurgulanması gereken sonuç ise, uygulama aşamasında en büyük etkiyi
yaratacak en verimli politikaların oluşturulması için, kırsal kalkınmaya ilişkin veri kayıtlarının son
derece önem taşıdığıdır.
AB çerçevesi on yıllardır yerleşiktir ve bu sistematik yaklaşım, tüm üye devletlere son derece
yarar sağlamıştır. Üye devletler, çerçeveye bağlı kaldıkları sürece, politika oluşturma sürecinin
sahibi konumundadır.
Yerel düzeyde her üye devlet farklı örgütsel yapılara sahip olduğundan, AB çerçevesi, (yerel ve
ulusal düzeyler dahil olmak üzere) üye devlet düzeyindeki tüm paydaşların kurumsal
kapasitelerinin artırılmasına yatırım yapmalarına izin vermektedir. Üye devletler planlama
sürecine gereken tüm paydaşları dahil etmekle yükümlü olduğundan, bu yatırımlar politika
oluşturma sürecinde son derece etkilidir.
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3. AB Örnekleri
Projenin hedeflerinin arasında, en az 5 AB üye devletine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme
çalışması yapmak bulunmaktadır. Çalışma, başka şeylerin yanı sıra, şunları kapsar: i) örgütsel
yapıya ilişkin inceleme, ii) yerel yönetimler tarafından çiftçilere sağlanan kırsal hizmetlerin
türleri, iii) altyapı harcamalarına yönelik ilgili yasal arka plan, ve karar alma ve finansman
mekanizmaları.
Bu çalışma örneklerin örgütsel yapılarının yanı sıra stratejik planlama akışını, kırsal kalkınmaya
yönelik önlemlerin uygulanabilmesi için gereken özel arka plan eylemlerini etkili biçimde gözler
önüne serecektir. Bu belge ile Türkiye’deki belediyeler, kırsal alanları kalkındırma uygulamalarını
daha da geliştirebilmek amacıyla programlama, bilgi akışı, uygulama modülleri, ve izlemeye
ilişkin düzenlemelerin temelini görme fırsatına sahip olacaktır.
Projenin başlangıç aşaması esnasında, seçili AB ülkelerinde bulunan 5 belediye Zagreb
(Hırvatistan), Barselona (İspanya), Mioveni (Romanya), Kranj (Slovenya), Lousada (Portekiz)
olarak kararlaştırılmıştır. Kırsal alanların kalkındırılması bakımından, her belediyeye ilişkin
değerlendirme aşağıda verilmiştir.

3.1. Vaka incelemesi: Hırvatistan – Zagreb
Doğu Avrupa’da yer alan Hırvatistan, 56.594 km2’si kara (adalar dahil) ve 31.067 km2’si iç deniz
ve sular olmak üzere toplamda 87.661 km² yüzölçümüne sahiptir. Kara sınırı 2.028 km, kıyı şeridi
ise 1.777 km uzunluğundadır. Adriyatik Denizinin kıyıları boyunca 1.246 ada, adacık, kaya ve
resifler mevcuttur; bu adaların 48’inde insanlar yaşamaktadır. Adanın kıyı şeridi ise 4.058 km
uzunluğundadır.
Hırvatistan, 30 Ekim 2014’te, 2014-2020 programlama dönemi için beş fonu kapsayan Ortaklık
Anlaşmasını imzalamıştır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu (CF), Avrupa
Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu (EMFF).
OA, Hırvatistan için aşağıdaki önceliklere odaklanmaktadır:
-

Yenilik dostu iş ortamlarının teşvik edilmesi ve girişimcilik, araştırma-geliştirme ve
yenilik, ve e-ekonomi canlandırılarak rekabetçi ve yenilik odaklı ekonominin
oluşturulması;

-

Başta kilit ağlar (TEN-T) ve sürdürülebilir kentsel ulaşım olmak üzere, ekonomik
büyümeye ve istihdama yönelik altyapılar geliştirilmesi;

-

Doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkili kullanımı teşvik edilerek ve enerji verimliliği ve
iklim değişikliğine uyum yaygınlaştırılarak, düşük karbonlu yeşil ekonominin
desteklenmesi;

-

Eğitim müfredatının reformu, mesleki eğitim ve öğretimin ve bağımsız çalışma
uygulamalarının geliştirilmesi ile insan sermayesinin büyütülmesi ve işgücü becerilerinde
uyumsuzlukların giderilmesi;

-

Sosyal hizmetler geliştirilerek, farklı ayrımcılık türleriyle mücadele edilerek ve
kurumsaldan toplum temelli hizmetlere geçiş sağlanarak sosyal kapsayıcılığın teşvik
edilmesi ve yoksulluk riskinin azaltılması;

-

Sağlık hizmetlerinin etkili ve maliyet-etkin biçimde iyileştirilmesi;
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-

Çağdaş ve profesyonel kamu yönetiminin oluşturulması, sosyal diyalog geliştirilmesi ve
yargının etkinliğinin ve tarafsızlığının sağlanması.

Fonlar, Hırvatistan’ın kalkınma stratejisinin temel taşı olup büyümeye ve istihdam yaratmaya
yönelik ek kamusal, ulusal ve özel mali kaynakları seferber edecek ve ülkedeki bölgesel
eşitsizlikleri azaltacaktır.
Bütçeyle ilgili olarak; Genç İstihdam Girişimi için 66,2 milyon Avro ve bölgesel işbirliği için 146,1
milyon Avro dahil olmak üzere, AB tarafından Uyum Politikası (ERDF, ESF, Uyum Fonu) için
Hırvatistan Cumhuriyeti’ne yaklaşık 8,61 milyar Avro tahsis edilmiştir. Tarım sektörü ve kırsal
alanların kalkındırılması amacıyla Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’ndan (EAFRD) 2 milyar Avro
daha tahsis edilmiştir. Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’ndan (EMFF) tahsis edilen tutar ise
yaklaşık 252,6 milyon Avrodur.
Ülkenin 2014-2020 dönemi için hazır bulunan 2,3 milyar Avro (2 milyar AB bütçesinden, 0,3
milyar Avro ise ulusal fonlardan gelmektedir) tutarındaki kamu kaynaklarının kullanımına yönelik
önceliklerini ana hatlarıyla belirten Hırvatistan Kırsal Kalkınma Programı (KKP), Avrupa
Komisyonu tarafından 22 Mayıs 2015 tarihinde resmi olarak kabul edilmiştir.
KKP’nin ana hedefi, tarım ve gıda sektörlerinin yeniden yapılandırılması ve çağdaşlaştırılmasıdır.
KKP ile şunlar beklenmektedir:
-

Yaklaşık 2.000 işletmenin yatırım desteği alması;

-

Küçük çiftliklerin kalkındırılması için 5.000’den fazla çiftçinin başlangıç desteği alması;

-

İşlerini kurmak için yaklaşık 1.000 genç çiftçinin destek alması;

-

Yaklaşık 60.000 hektarlık alanda organik tarımın desteklenmesi;

-

40.500 hektarlık diğer alanlarda tarım-çevre-iklim önlemlerinin uygulanması;

-

Fonların onda birinden fazlasının yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ayrılması;

-

Tarım ve ormancılık alanlarında çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak için yaklaşık
42.000 kişiye eğitim verilmesi.

Hırvatistan aynı zamanda Avrupa İnovasyon Ortaklığı programını uygulamaktadır. Program,
küçük ölçekli işletmelerin çeşitlendirilmesi ve kalkındırılmasına yönelik süreçlerle 2.000’in
üzerinde tarım dışı iş yaratmayı hedeflemekte olup kırsal nüfusun %30’u iyileştirilmiş
altyapılardan yararlanacaktır.
KKP 2014-2020’nin uygulanması ve program düzeyinde kırsal alanların belirlenmesi amacıyla,
bağımsız uzman tarafından özel bir çalışma yapılmıştır. Önerilen modellerden birine uygun
olarak, program düzeyindeki kırsal alan, dört kentin (Zagreb, Split, Rijeka ve Osijek) idari
merkezleri hariç tüm Hırvatistan bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım toplamda 3.217.177
kişiyi (toplam nüfusun %75,08’i) ve 56.164 km2 (toplam alanın %99,24’ü) kırsal alanı
kapsamaktadır (AB-27 ülkelerinde ortalama %51,3’tür).
Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük dört KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 4: Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 581 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 13: Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler için
273 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 7: Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi için 226 milyon Avro
tahsis edilmiştir;

-

Önlem 6: Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme için 226 milyon Avro tahsis edilmiştir.
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641,32 km2 yüzölçümüne sahip Zagreb Kenti, Hırvatistan Cumhuriyeti yüzölçümünün %1,13’ünü
oluşturmakta ve şehirdeki 70 yerleşim yerinde 790.017 kişi yaşamaktadır (Census, 2011). Zagreb
Kenti, il statüsüne sahip, bağımsız ve benzersiz bir bölgesel ve idari birimdir.
İlgili vaka incelemesine ve sonuçlarına ilişkin veri ve bilgiler Zagreb Kenti Tarım ve Ormancılık
Ofisi çalışanlarıyla yapılan görüşmeler ve doldurdukları anketlerden ve masa başı
araştırmalardan elde edilmiştir.
Yasal ve stratejik belgeler
Zagreb Kenti’nin bölgesel kalkınma planına yönelik temel stratejik belgelerin arasında, 2020’ye
kadar geçerli olan, şehrin kalkındırılmasına yönelik amaç ve önceliklerin tanımlandığı Zagreb
Kenti Kalkınma Stratejisi yer alır. Kalkınma Stratejisi, Hırvatistan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma
Kanunu ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Rehber İlkeleri ve ilçe kalkınma stratejileri ve
uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik AB Bütçelerine uygun olarak
hazırlanmıştır. Zagreb Kenti Kalkınma Stratejisi, 2020’nin sonunda Hırvatistan Cumhuriyeti
Bölgesel Kalkınma Stratejisi ve Zagreb Kenti mekansal planlama belgeleriyle uyumlaştırılmıştır.
Stratejik ve bütçe planlarının uyumlaştırılması, Zagreb Kenti Kalkınma Stratejisi, yani ayrı bir
uygulama belgesi olarak Eylem Planı ile de sağlanmıştır.
Kalkınma Stratejisinin hazırlanmasından sorumlu koordinatör ve makam, Zagreb Kenti’nde
bölgesel koordinatör olarak görevlendirilen Stratejik Planlama ve Kenti Kalkındırma Şehir
Ofisi’dir. Kentteki tüm idari kurumlar, şirketler, kuruluşlar ve birliklerin yanı sıra kamu, sivil, iş ve
bilim sektörleri belgenin hazırlanmasında etkin katkılarda bulunmuştur; bilim, kamu, sivil ve iş
sektörlerinin önde gelen uzmanlarından oluşan Ortaklar Konseyi ise özel katkı sunmuştur.
Uzman danışma makamı olarak Ortaklar Konseyi, Kalkınma Stratejisine hazırlık sürecinin ve
belgenin hazırlanmasının tüm aşamalarına katılmıştır. Belgeyi hazırlama sürecinde birçok
tematik çalışma ve araştırmanın yanı sıra çeşitli çalıştaylar, iş toplantıları, ve tüm paydaşların yer
aldığı başka türde çalışmalar düzenlenmiştir. Şeffaflık ilkesine uygun olarak, faaliyetler ve çalışma
materyallerine ilişkin tüm bilgiler Zagreb Kentinin resmi internet sitesinde düzenli olarak
yayınlanmaktadır.
Tarım ve kırsal alanların kalkındırılmasına ve önlemlerin uygulanmasına yönelik özel bir belge
olarak, Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Programı oluşturulmuştur.
Tüm belgeler çok yıllıktır, yani 2016-2020 programlama dönemi için hazırlanmıştır, ve planlama
süreci Avrupa Komisyonu’nunkiyle senkronize edilmiş olup yeni belge 2027’ye kadarki dönemi
izleyecektir.
Belgeleri hazırlama sürecinde veriler, çiftçi ve arazi, hayvan, vb. sicillerinden alınmıştır. Buna ek
olarak, anılan sicillerden alınan veriler kullanılarak çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik analiz ve
inceleme yapılmış ve elde edilen verilere göre öncelikler oluşturulmuştur.
Zagreb Kenti’nde idari kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği
Yetki alanlarına giren görevlerin yerine getirilmesinde kentteki idari kurumların yönetimi ve
koordinasyonu, diğer şeylerin yanı sıra, Kent için en önemli konuların en üst düzeyde ele
alınması, Kentin kalkındırılmasına ilişkin stratejik planlama, stratejik programlar ve projeler
Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm yöneticilerden oluşan Danışma Kurulu
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Belediye başkanı, şehir meclisi ve semt meclisi başkanları tarafından oluşan koordinasyon, kural
olarak şehir meclisi oturumlarından sonra kentteki ilçelere ve Zagreb Kenti’ne ilişkin önemli
ortak sorunları ele almaktadır.
Kalkınma girişimlerinin, yani projeler, stratejik belgeler ve programların hazırlanması, teklif
edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, çalışma organları ve(ya) temsilciler aracılığıyla kentteki
tüm ilgili idari kurumların katılımını ve eylemlerini kapsamaktadır.
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Kalkınma projeleri ve Kentin işleyişine yönelik mali kaynaklar
Kalkınma projeleri ve Kentin işleyişini finanse etmeye yönelik kaynaklar şunlardır:
-

Kent bütçesi;
Vergi gelirleri (gelir vergisi ve ek vergiler);
Emlak gelirleri;
İçinde çeşitli desteklerin, cezalardan ve idari önlemlerden elde edilen gelirlerin
bulunduğu diğer işletme gelirleri.

AB bütçesinden eş finanse edilen projeler ve başvuruya hazırlık projeleri
Avrupa Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği fonları alanlarındaki durumun ve tüzüklerin izlenmesi,
Zagreb Kenti’nin AB projelerine katılımına yönelik faaliyetlere ilişkin faaliyetler, ve AB projelerine
katılımın teşvik edilmesinde Kent idareleriyle yapılacak işbirlikleri; sektörel yetkili ofisler,
kurumlar ve hizmetlere, ve AB tarafından eş finanse edilen veya AB eş finansmanına hazırlanan
projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde kurumlara operasyonel destek sağlayan organ
olarak Avrupa Birliği Programlar ve Projeler Ofisi’nin sorumluluğundadır. Zagreb Kenti’nde
bölgesel işler koordinatörlüğü Stratejik Planlama ve Kenti Kalkındırma Şehir Ofisi tarafından
üstlenilmiştir; Şehir Ofisi, faaliyetleri kapsamında, AB fonlarıyla eş finanse edilen projelerin
hazırlanması ve uygulanmasında Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’na ve Uyum 20142020’ye teknik destek sağlamaktadır.
Kırsal alanlar ve banliyöler
Kent tarafından, kırsal ve banliyö alanlarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçları analiz etmiş ve
Kalkınma Stratejisi’nin teşvik ettiği ve desteklediği dengeli kalkınma uygulamasının temel
belirleyicilerinin arasında, kırsal ve banliyödeki yerleşim yerlerindeki sosyal ve ekonomik
altyapının güçlendirilmesi ve kaliteli yaşam koşullarının oluşturulmasının yer aldığı sonucuna
varmıştır. Zagreb Kenti’nin toplam 641,32 km2’lik yüzölçümünün yaklaşık üçte ikisi, mekansal
gelişimi genel kentsel planlar biçiminde tanımlanan şehir merkezleri olarak Zagreb ve
Sesvete’deki yerleşim yerlerindeki yapı alanlarının dışındadır. Zagreb Kenti’nde 68 yerleşim
yerinin bulunduğu kırsal ve banliyö alanları (Medvednica Doğa Parkı alanı hariç), Hırvatistan
Cumhuriyeti’ndeki “klasik” kırsal alanlardan daha farklı role ve öneme sahiptir.
Bu alanların ayrıcalığı, geleneksel ekonomi biçimi olarak tarımsal üretimin yapıldığı, nispeten
küçük, bağımsız yerleşim alanları ve bunlara bağlı köylerden oluşan bir ağ temelinde
kurulmalarıdır. Tarımsal üretime yönelik gelişim potansiyeli, bazı yönleriyle, geniş ve çok çeşitli
Zagreb piyasasına oldukça yakındır. Yetkili ofis, alanları ve tarımsal üretimi muhafaza etmek
amacıyla, sürekli girişimler ile ve yerel tarım politikalarını uygulayarak tarımın geliştirilmesini
teşvik etmektedir. Katma değeri ve cazibeyi arttırmak için doğal ve kültürel miraslar ve güncel
ihtiyaçlara uygun altyapı, hazırbulunuşluk, konut ve bunlara eşlik eden yüksek kaliteli tesislere
yönelik yüksek standartlar korunarak ve bu alanları yaşam için daha cazip hale getirecek mimari
geleneğe saygı duyularak, çevredeki kentleşmenin (ve banliyöleşmenin) olumsuz etkilerini
önlemeye yönelik planlanan programlara ve önlemlere uyulmalıdır. İşbirliğinin kurulması,
kalkınma konularında özerk yerel yönetimlerle ve mevcut ve potansiyel tüm paydaşlarla yoğun
iletişim kurulmasını ve vatandaşların öneride bulunabilmesini gerektirmektedir.
Sürdürülebilir kavramlar, girişimcilik ve yeni değerlere yönelik kentsel kuluçka merkezi olarak
Zagreb Kenti’nin vizyonu tanımlanırken aşağıdaki stratejik amaçlar belirlenmiştir:
-

-

Amaç 1. Şu önceliklerle elde edilecek rekabetçi ekonomi: 1. Teşvik edici girişimcilik
ortamının oluşturulması, 2. Bilgiye, yeniliğe, ve mal ve hizmet kalitesine dayalı
ekonominin oluşturulması, ve 3. Tarım ve ormancılığın sürdürülebilir kalkınması;
Amaç 2. Şu önceliklerle elde edilecek, insan kaynakları gelişimi: 1. Zagreb’in bilgi ve
üniversiteler kenti olması, ve 2. İşgücü piyasasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
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-

-

-

-

Amaç 3. Şu önceliklerle elde edilecek biçimde, çevrenin korunması ve doğal kaynakların
ve enerjinin sürdürülebilir yönetimi: 1. Doğayı koruma, muhafaza etme ve çevre
kalitesinin artırılması, 2. Sürdürülebilir enerji yönetimi;
Amaç 4. Şu önceliklerle, kentin mekansal özellikleri ve işlevlerinin iyileştirilmesi: 1.
Kentteki tüm alanların sürdürülebilir kullanımı, 2. Kentteki meskun bölgelerin
iyileştirilmesi, 3. “Kent projeleri” sisteminin iyileştirilmesi, 4. Ulaşım sistemlerinin
iyileştirilmesi, 5. Altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi, 6. Bölgesel ulaşım bağlantısallığının
iyileştirilmesi;
Amaç 5. Şu önceliklerle, yaşam kalitesinin artırılması: 1. Konut kalitelerinin artırılması, 2.
Yerel halkların toplumsal entegrasyonu, güvenliği ve serbest zamanlarını kaliteli
geçirmesinin sağlanması; 3. Sosyal altyapının iyileştirilmesi;
Amaç 6. Şu önceliklerle, kalkınma yönetimi sisteminin iyileştirilmesi: 1. İnsan haklarının
teşvik edilmesi ve sivil toplumun kalkındırılması, 2. Kalkınma yönetimine yönelik bilgi ve
becerilerin artırılması, 3. Şehir alanları ve mülklerinin etkin yönetimi, 4. Kent idaresi,
kurumlar ve kamu şirketlerinin çalışmalarının iyileştirilmesi, 5. İller arası işbirliğinin
güçlendirilmesi ve Kentin uluslararası bağlantıları ve tanınırlığının artırılması.

Tüm AB üye devletlerinin uyması gereken, tarımsal destek sağlanmasına yönelik AB
tüzüklerinden yola çıkılarak, düzenlemeler bölgesel düzeyde, hangi hibelerin sağlanacağına göre
oluşturulmaktadır.
Görüşülen kişiler, kırsal altyapıya fon tahsis etmek için belediyeler tarafından, Türkiye’de
uygulanan yatırımın %10’u kuralına benzer bir mali kural ve(ya) asgari harcama tutarının
kullanılmadığını ancak belediyelerin sübvansiyonları kendileri oluşturarak bunları verip
vermeyeceklerine karar verdiğini, bunun ise, amaçların AB tüzükleri ve stratejik belgelerine
uygun olması gerektiği göz önünde tutularak, sahip oldukları mali kaynaklara ve tarımsal faaliyet
geliştirmiş olup olmadıklarına bağlı olduğunu belirtmiştir.
Ulusal kaynaklarla sağlanan yerel desteğe ek olarak, çiftçiler AB kaynaklarından gelen destekleri
de kullanabilmektedir. Ancak uygulama esnasında Zagreb kenti gelişmiş olduğundan, kent
alanındaki çiftçilerin, gelişme nedeniyle daha küçük sayıda uygulama noktaları mevcut olmuş ve
AB’den destek alan sayı çok küçük kalmıştır. Kent ihalelerine formla başvuruda bulunurken,
çalışanlar, çiftçilerden diğer kaynaklardan aldıkları sübvansiyonlar hakkında bilgi talep ederek
aynı yatırımın farklı kaynaklardan finanse edilmediğini kontrol etmektedir.
Çiftçilerin yatırım yaptığı tür/faaliyete bağlı olarak, sübvansiyonlar yoluyla çiftçilere teşvikler
yıllık olarak verilmektedir. Tarımsal üretimin ve kırsal altyapının teşvik edilmesi ve iyileştirilmesi
için uygulanan karmaşık projeler ise, projenin ne kadar sürede tamamlanacağına bağlı olarak,
çok yıllı dönem için oluşturulmaktadır.
Aşağıda, Zagreb Kenti’nin, AB’nin Hırvatistan’a yönelik amaçlarına uygun olan, 2020 yılına
kadarki amaçları ve önceliklerine göre planlanan önlemlerin listesi verilmiştir.
Tablo 2 Zagreb için alınacak önlemlerin listesi
Amaç

1. Rekabetçi ekonomi

Öncelik

Önlem

1.1.
Teşvik
edici 1.1.1. Ekonomik ve demografik faaliyetleri
girişimcilik
ortamının planlama ve izleme sistemlerinin
oluşturulması
iyileştirilmesi
1.1.2.
Girişimcilik
güçlendirilmesi
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Amaç

Öncelik

Önlem
1.1.3. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve
esnaf için elverişli mali ortamın
oluşturulması
1.1.4.
Girişimcilik
becerilerinin
geliştirilmesinin desteklenmesi

1.2. Bilgiye, yeniliğe, ve 1.2.1. Girişimciliğin teknolojik yeniliklere
mal ve hizmet kalitesine dayalı
olarak
geliştirilmesinin
dayalı
ekonominin desteklenmesi
oluşturulması
1.2.2. Yaratıcı endüstrilerin teşvik edilmesi
1.2.3. Turizm olanaklarının artırılması
1.3.
Tarım
ve 1.3.1. Tarım ve orman arazilerinin
ormancılığın
sürdürülebilir yönetimi (tarım arazilerinin
sürdürülebilir kalkınması (kanallar, drenaj sistemleri, yollar, doğal
bariyerler) bakımı ve düzenlenmesine
yönelik
destek,
tarımsal
arazi
toplulaştırılmasının
desteklenmesi,
ağaçlandırma ve orman alanlarının
oluşturulmasının desteklenmesi
1.3.2.
Girişimcilik
becerilerinin
geliştirilmesi ve tarım üreticileri ve orman
sahiplerinin eğitilmesi
1.3.3. Tarım üretimi ve ormancılığın
rekabetçi
hale
getirilmesi
(tarım
işletmelerinin
bağcılık,
meyve
yetiştiriciliği,
sebze
yetiştiriciliği,
hayvancılık, çiçekçilik, tıbbi ve baharat
bitkilerin
yetiştiriciliği
sektörlerinde
birincil tarım üretimiyle bağlantılı maddi
veya maddi olmayan varlıklara yatırımının
desteklenmesi; üzüm, meyve, sebze, tıbbi
bitkiler, çiçekler ve hayvan ürünleri gibi
tarım ürünlerinin işlenmesine ve piyasaya
sürülmesine
ilişkin
yatırımların
desteklenmesi; tarım sektöründeki üretici
grup ve örgütlerine yönelik başlangıç
desteği; kalite programlarına katılan tarım
üreticileri
ve
üretici
birliklerinin
desteklenmesi; tarım ve orman ürünlerine
yönelik
teşvik
edici
önlemlerin
desteklenmesi; doğal afet benzeri
olumsuz iklim olaylarından kaynaklanan
hasarların giderilmesine yönelik destek;
orman
sektörünün
gelişimi,
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Amaç

Öncelik

Önlem
modernleştirilmesi veya uyumlu hale
getirilmesine ilişkin altyapı yatırımlarının
desteklenmesi; tarım ürünlerinin tarım
dışı ürünlere dönüştürülmek üzere
işlenmesine ilişkin yatırım desteği; genç
çiftçilerin desteklenmesi; küçük çiftçilerin
desteklenmesi; işletmelere yönelik ikame
hizmetlerinin
desteklenmesi;
tarım
sektörü, ve tarım ürünlerinin işlenmesi ve
piyasaya sürülmesine yönelik küçük
miktarda destekler; başka tüzel ve gerçek
kişilerin ve özerk yerel ve bölgesel
yönetim birimlerinin ortaklığında veya
onlarla birlikte Zagreb Kenti için yararlı
olacak tarım ve ormancılık etkinliklerinin
düzenlenmesi ürün kalite programlarına
katılım)

2.1. Zagreb’in bilgi ve 2.1.1. Zagreb Üniversitesi’nin fiziksel ve
üniversiteler
kenti işlevsel gelişiminin desteklenmesi
olması
2.1.2. Bilim/akademik camia, kamu
sektörü, ticari kuruluşlar ve sivil toplum
tarafından ve bunların arasında işbirliğinin
geliştirilmesi
2. İnsan kaynakları 2.2. İşgücü piyasasının 2.2.1. Eğitim programının düzeltilmesi ve
gelişimi
geliştirilmesi
ve etkin istihdam önlemlerinin hayata
iyileştirilmesi
geçirilmesi
2.2.2. Erişilebilir yaşam boyu eğitim
modelinin geliştirilmesi
2.2.3. Sosyal ekonomi programları ile
yetkilerin güçlendirilmesi ve kırılgan
gruplara yönelik iş fırsatlarının artırılması

3.
Çevrenin
korunması ve doğal
kaynakların
ve
enerjinin
sürdürülebilir
yönetimi

3.1. Doğayı koruma, 3.1.1. Birleştirilmiş kent bilgi sistemlerinin
muhafaza etme ve çevre ve
çevre
iletişim
stratejisinin
kalitesinin artırılması
oluşturulması ve yönetimi
3.1.2. Medvednica’nın değerlendirilmesi,
korunması ve sürdürülebilir yönetimi
3.1.3. Orman alanlarının ve park
mimarisinin koruma altındaki alanlarının
muhafazasına yönelik mekanizmaların
geliştirilmesi
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Öncelik

Önlem
3.1.4. Sava nehrinin değerlendirilmesi,
korunması ve sürdürülebilir yönetimi
3.1.5. Jeoteknik ve jeosismik mikrobölgelendirme
3.1.6.
Biyoçeşitliliği
mekanizmalarının geliştirilmesi

koruma

3.1.7. Başta değerli doğa alanları olmak
üzere doğada koruma altındaki alanların
etkin yönetimi ve peyzaj çeşitliliğinin
korunması
3.1.8. Hava kalitesinin korunması ve
iyileştirilmesi (tarımsal yapıların yerinin
değiştirilmesine ve Zagreb Kenti’ndeki
üretim tesislerin kapatılmasına yönelik
destek)
3.1.9. Yüzey ve yeraltı sularının kalitesinin
korunması ve iyileştirilmesi
3.1.10. Gürültü kirliliğinden korunma
mekanizmalarının geliştirilmesi
3.1.11. Entegre atık yönetimi sisteminin
iyileştirilmesi
3.2. Sürdürülebilir enerji 3.2.1. Yenilenebilir enerji üretimi, birleşik
yönetimi
enerji üretimi, ve ekolojik olarak kabul
edilebilir yakıt kullanımının teşvik edilmesi
3.2.2. Enerji üretimi, sanayi sektörü, yapı
stoku, trafik ve sokak aydınlatmasında
enerji verimliliğinin artırılması
3.2.3. Kentte enerji temininin güvenliği ve
çeşitlendirilmesi
3.2.4. Sokak
iyileştirilmesi

aydınlatma

sisteminin

3.2.5. Birleştirilmiş enerji bilgi sisteminin
ve enerji ve iklime ilişkin iletişim
stratejisinin oluşturulması ve yönetimi
4.1.1. Zagreb Kenti’ne yönelik kapsamlı
mekansal gelişim planlaması

4. Kentin mekansal
özellikleri
ve
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Amaç
işlevlerinin
iyileştirilmesi

Öncelik

Önlem

4.1.
Kentteki
tüm 4.1.2. Kentin yeşil altyapı sisteminin
alanların sürdürülebilir modernleştirilmesi
kullanımı
4.2. Kentteki meskun 4.2.1. Kültürel mirasların korunması,
bölgelerin iyileştirilmesi yenilenmesi ve sürdürülebilir kullanımı
4.2.2. Kültürel miraslara yönelik envanter
oluşturulması ve değerlendirilmesi, ve
kültürel mirasa ilişkin bilgi sisteminin
geliştirilmesi
4.2.3. Tarihi kent merkezinin entegre
kentsel dönüşümü
4.2.4. Kentte mevcut ve gelişmekte olan
kamusal alanların kalitesinin artırılması
4.2.5. Kent pazarlarına yönelik profilleme,
içerik ve biçime dayalı iyileştirme ve
etkinleştirme
4.2.6. Kırsalda ve banliyödeki yerleşim
yerlerinin ve şu anda Zagreb Kenti’nin
parçası olan eski köy yerlerinin geleneksel
özelliklerinin korunması (kırsal alanlarda
tarım dışı faaliyetlere yönelik iş kurma
desteği)
4.2.7. Kaçak yapılaşmadan etkilenen
alanların kentsel rehabilitasyonu ve
geliştirilmesi
4.3. “Kent projeleri” 4.3.1. Stratejik kent projeleri sisteminin
sisteminin iyileştirilmesi oluşturulması ve geliştirilmesi
4.3.2.
Kent
projeleri
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

sisteminin

4.4. Ulaşım sistemlerinin 4.4.1. Hava trafiğinin iyileştirilmesi
iyileştirilmesi
4.4.2.
Sokak
ve
yol
ağlarının
bütünleştirilmesi ve iyileştirilmesi
4.4.3. Toplu taşımanın iyileştirilmesi
4.4.4.
Taşıt
iyileştirilmesi
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Öncelik

Önlem
4.4.5. Trafik denetim
sisteminin geliştirilmesi

ve

yönetim

4.4.6. Bisiklet trafiğinin iyileştirilmesi
4.4.7. Yaya trafiğinin iyileştirilmesi
4.4.8. Trafikte yer alanlara
güvenliğin iyileştirilmesi

yönelik

4.5. Altyapı sistemlerinin 4.5.1. Kent bölgesinde umumi teçhizatın
iyileştirilmesi
iyileştirilmesi – su temini ve boşaltımı
4.5.2. Kent bölgesinde umumi teçhizatın
iyileştirilmesi – gaz temini
4.5.3. Kent bölgesinde umumi teçhizatın
iyileştirilmesi – telekomünikasyon
4.5.4. Kent bölgesinde umumi teçhizatın
iyileştirilmesi – kent mezarlıkları
4.5.5. Kent bölgesinde umumi teçhizatın
iyileştirilmesi – hayvanların bakımı ve
korunması
4.6. Bölgesel ulaşım 4.6.1. Banliyö ve kentte
bağlantısallığının
trafiğinin modernleştirilmesi
iyileştirilmesi
4.6.2.
Entegre
toplu
geliştirilmesi

demiryolu

taşımanın

5.1. Konut kalitelerinin 5.1.1. Yapı stokunun ve Kentin
artırılması
mülkiyetindeki
dairelerin
kiralama
sisteminin
yenilenmesi,
modernleştirilmesi ve bakımının teşvik
edilmesi
5.1.2. Aile konutlarının yapılmasına
yönelik alanların rasyonel biçimde
planlanması ve geliştirilmesi

5. Yaşam kalitesinin
artırılması

5.2. Yerel halkların 5.2.1. Kırılgan vatandaşlara konut
toplumsal
temininin teşvik edilmesi
entegrasyonu, güvenliği
ve serbest zamanlarını 5.2.2. Halka yönelik koruma ve kurtarma
sisteminin iyileştirilmesi, yangın ve doğal
afetlere karşı koruma
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Önlem

kaliteli
geçirmesinin
5.2.3. Yerel halkın içindeki yaşlılara yönelik
sağlanması
bakımın iyileştirilmesi
5.2.4. Engellilerin toplumsal yaşama daha
fazla katılımının kolaylaştırılması
5.2.5. Gelişim bozukluğu olan çocuklar ve
gençlerin topluma daha fazla katılımının
kolaylaştırılması
5.2.6. Zagreb Kenti’nde kent güvenliğinin
oluşturulması,
güçlendirilmesi
ve
korunması
5.3. Sosyal altyapının 5.3.1.
Kültür
sektöründe
çalışma
iyileştirilmesi
koşullarının iyileştirilmesi, kalite ve
çeşitliliğin artırılması
5.3.2.
Eğitim
sisteminde
çalışma
koşullarının iyileştirilmesi, kalite ve
çeşitliliğin artırılması
5.3.3. Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin
sunumuna yönelik koşulların iyileştirilmesi
5.3.4. Spor altyapıları ve spor kültürünün
iyileştirilmesi
5.3.5. Sosyal
yükseltilmesi

hizmet

standardının

5.3.6. Teknik kültürün geliştirilmesi
5.3.7. Gençlik merkezlerinin kurulması ve
geliştirilmesi
6.1. İnsan haklarının
iyileştirilmesi ve teşvik
edilmesi
ve
sivil
toplumun
6. Kalkınma yönetimi kalkındırılması
sisteminin
iyileştirilmesi

6.1.1. İnsan haklarının etkin biçimde teşvik
edilmesi
6.1.2. Ulusal
geliştirilmesi

azınlıklarla

ortaklıkların

6.1.3.
Sivil
geliştirilmesi

toplumla

ortaklıkların

6.2.
Kalkınma 6.2.1. Stratejik planlama sisteminin
yönetimine yönelik bilgi iyileştirilmesi ve kalkınma projelerinin
ve becerilerin artırılması uygulanması
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6.2.2. AB mali araçlarından ve diğer
uluslararası finansman kaynaklarından eş
finanse edilen projelerin hazırlanması ve
uygulanması sisteminin iyileştirilmesi

6.3. Şehir alanları ve 6.3.1. Tapu ve kadastro kayıtlarının
mülklerinin
etkin iyileştirilmesi
yönetimi
6.3.2. Etkin arazi politika önlemlerinin
hayata geçirilmesi
6.3.3. Kent bölgesini ve nüfusunu
kapsayan veri yönetim sisteminin
iyileştirilmesi
6.4.
Kent
idaresi, 6.4.1. İnsan kaynakları yönetiminin
kurumlar
ve
kamu iyileştirilmesi
şirketlerinin
6.4.2. Kentteki idari kurumlar, kuruluşlar,
çalışmalarının
kamu
işletmeleri
ve
vatandaşlar
iyileştirilmesi
tarafından ve arasında iletişimin ve bilgi
akışının iyileştirilmesi
6.4.3. İş süreçlerinin yönetimine ilişkin
sistemin geliştirilmesi
6.4.4. Yeşil kamu alımı
6.4.5. Zagreb — Akıllı Kent
6.4.6.
e-ZAGREB,
dijitalleştirilmesi

iş

süreçlerinin

6.4.7. Zagreb Kentsel Kümesinde entegre
bölgesel yatırım mekanizmaları aracılığıyla
eş finansman projelerine yönelik sistemin
kurulması ve hayata geçirilmesi
6.5. İller arası işbirliğinin
güçlendirilmesi
ve
Kentin
uluslararası
bağlantıları
ve
tanınırlığının artırılması

6.5.1. İşlevsel bölgelerde (çevrede) özerk
yerel ve bölgesel yönetim birimleriyle
birlikte Zagreb Kenti’ne yönelik ortak
kalkınma faaliyetleri ve programlarının
koordinasyonu
6.5.2. Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin
iyileştirilmesi

İzleme ve değerlendirme
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Bölgesel kalkınma politikasının temel ilkelerinden biri izleme ve değerlendirmedir.
Uygulama dönem boyunca sürekli olarak izlenecek ve sonuçları yıllık raporlara işlenecektir.
Uygulama sonuçları aynı zamanda her yıl Zagreb Kenti Ortaklar Konseyi’ne rapor edilecektir.
Strateji’nin uygulanması sırasında şunlar izlenecektir: Amaçlar, öncelikler ve önlemlerin yerine
getirilme düzeyi; kalkınma, ve fonların verimliliği ve başarısı üzerindeki etkiler; ortaklığa katılım
ve katkılar; uygulamanın yönetim ve organize edilme biçiminin verimliliği; Kalkınma Stratejisi’nin
halk arasında görünürlüğü.
Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Programı ve bu kapsamdaki önlemlere yönelik olarak, Tarım ve
Ormancılık Kent Ofisinin üyeleri tarafından yerinde kontroller ve çiftliklere yapılan yatırımların
kontrolüne yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilmekte olup, genel olarak programın
uygulanmasına ilişkin idari kontroller farklı önlemlerin hayata geçirilmesine ilişkin verilerin
değerlendirilmesiyle, yıllık olarak yapılmaktadır.

3.2. Vaka incelemesi: İspanya – Barselona
İspanya’nın 560.000 km2 yüzölçümünün %80’i kırsal alanlardan oluşmaktadır. Toplam
yüzölçümünün %50’si tarım alanlarından, %18’i ise ormanlardan oluşmaktadır. 46,7 milyonluk
toplam nüfusun %41’i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır.
İspanya, 30 Ekim 2014’te, 2014-2020 programlama dönemi için beş fonu kapsayan Ortaklık
Anlaşmasını imzalamıştır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu (CF), Avrupa
Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu (EMMF).
OA, İspanya için aşağıdaki önceliklere odaklanmaktadır:
-

İşgücü piyasasına katılımın ve işgücü verimliliğinin artırılması, ve başta gençler ve kırılgan
gruplar için eğitim, öğretim ve sosyal kapsayıcılık politikalarının iyileştirilmesi;
KOBİ’lerin rekabetçiliği artırılarak üretim sisteminin katma değeri daha yüksek
faaliyetlerle uyumlu hale getirilmesinin desteklenmesi;
Yenilik dostu iş ortamının teşvik edilmesi ve İz-De ve yenilik sisteminin güçlendirilmesi;
Mavi ekonomi potansiyelinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, doğal kaynakların daha
verimli kullanılması.

İspanya’nın orta ve uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel taşını oluşturan fonlar daha akıllı,
daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir modele doğru gelişimi tetikleyecek kaldıraç görevi
görmelidir. Büyümeye ve istihdam yaratmaya yönelik ek kamusal, ulusal ve özel mali kaynakları
seferber edecek ve İspanya’daki bölgesel eşitsizlikleri azaltacaktır.
Bütçeyle ilgili olarak; Genç İstihdam Girişimi için 943,5 milyon Avro ve bölgesel işbirliği için 643
Avro dahil olmak üzere, AB tarafından Uyum Politikası (ERDF ve ESF) için İspanya’ya yaklaşık 28,6
milyar Avro tahsis edilmiştir. Tarım sektörü ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla Avrupa
Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’ndan (EAFRD) 8,3 milyar Avro daha tahsis edilecektir. Avrupa
Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’ndan (EMFF) tahsis edilen tutar ise yaklaşık 1,16 milyon Avrodur.
İspanya’da önceki programlama dönemine göre farklı ve kayda değer olan şey, toplam ERDF
tahsisatının üçte ikisi İz-De ve yenilik, BİT, KOBİ’lerin rekabet edebilirliği, ve düşük karbonlu
ekonomiye yönelik iken, önceki dönemde ERDF tahsisatının yalnızca üçte biri bu alanlara
ayrılmıştır. Bu artış, enerji verimliliğine yapılan yatırımların nitelikli iş yaratımı ve sera gazı
emisyonlarının azaltılması bakımından önemli kazan-kazan durumlarına yol açtığı düşük
karbonlu ekonomi alanında daha da göze çarpmaktadır.
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EAFRD, kırsal alanların çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini gözeterek çiftliklerin yeniden
yapılandırılması, kırsal alanlarda iş yaratımının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik
yatırımların desteklenmesi gibi yollarla tarımsal gıda sektörünün rekabet edebilirliğinin
artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve bölgesel programlar, her bölgenin önceliklerini ve
özel ihtiyaçlarını ele almakta (genel uyumluluk ise ulusal çerçeve ile sağlanmaktadır), böylelikle,
AB fonlarının daha verimli kullanılması amacıyla, AB’nin diğer yapısal önlemlerini
tamamlamaktadır.
Uyum Politikası, 45 operasyonel program (OP) aracılığıyla uygulanmaktadır:
-

ERDF ile eş finanse edilen 3 ulusal OP (KOBİ Girişimi; Akıllı Büyüme; Sürdürülebilir
Büyüme);
19 bölgesel ERDF OP’si (her bölge için bir adet);
ESF ile eş finanse edilen 4 ulusal OP (İstihdam, Eğitim ve Öğretim; Gençlik İstihdamı;
Toplumsal Kapsayıcılık; Teknik Destek);
19 bölgesel ESF OP’si (her bölge için bir adet).

Bunların yanı sıra (EAFRD ile eş finanse edilen) bir ulusal ve 17 bölgesel kırsal kalkınma programı,
uyumluluğun sağlanmasına yönelik ulusal çerçeve, ve (EMFF ile eş finanse edilen) bir balıkçılık
programı mevcuttur.
Ulusal Kırsal Kalkınma Programı’na yönelik bütçe 237.828.821,00 Avro tutarındadır.
Bu Projenin görevleri kapsamındaki çalışma Katalonya (Barselona) özelinde yapıldığından, AB
tarafından Katalonya’ya tahsis edilen bütçe fonlara ayrılarak aşağıda gösterilmektedir:
-

ESF: 304.742.845,00 Avro;
ERDF: 808.433.500,80 Avro;
EAFRD: 348.500.000,00 Avro.

İspanya’da kırsal kalkınma için ulusal çerçeve
Kırsal kalkınmaya yönelik İspanya Ulusal Çerçevesi, Avrupa Komisyonu tarafından 13 Şubat
2015’te resmi olarak kabul edilmiş, ve en son 6 Şubat 2018’de değiştirilmiştir. İspanya’da farklı
Kırsal Kalkınma Planları (KKP’ler) aracılığıyla uygulanan bazı önlemlere yönelik ortak unsurların
belirlendiği bu çerçevenin onaylanması, İspanya’ya yönelik diğer 18 KKP’nin kabul edilmesi için
önkoşuldur.
İspanya gibi, kendi bölgesel programlarına sahip üye devletler, onaylanmak üzere, KKP’lere
yönelik ortak unsurların yer aldığı Ulusal Çerçeve’yi (UÇ) sunabilir. İspanya’da AB Kırsal Kalkınma
Politikası, İspanya’nın her bölgesi için bir adet olmak üzere, 17 bölgesel KKP ve 1 ulusal KKP
aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Tüm programlarda yer alan ortak unsurlar, ulusal düzeyde
oluşturulan Ulusal Çerçeve’de sunulmuştur.
AB finansmanı EAFRD’den elde edilmektedir; 2014-2020 dönemi için ve 18 bölgesel KKP arasında
paylaşılmak üzere İspanya’ya tahsis edilen toplam tutar 8,3 milyar Avrodur.
UÇ, aşağıdaki 10 önleme yönelik ortak unsurları tanımlamaktadır:
-

-

Çiftlik yönetimi, çiftlik yardımları ve çiftlik danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, ve
çiftçilerin bu hizmetlerden yararlanmasına yardımcı olunması;
Tarımsal işletmelerin genel performansı ve sürdürülebilirliğini ve tarım ve ormanların
kalkındırılmasına ilişkin altyapıları iyileştirmek amacıyla fiziki varlıklara, aynı zamanda
tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar;
Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme: Genç çiftçilere yönelik iş kurma desteği;
Orman sektörüne yönelik yatırımlar: Ağaçlandırma ve ormanların kurulması; tarımormancılık sistemlerinin kurulması ve bakımı; hasarların önlenmesi ve eski haline
getirilmesi; çevresel dayanıklılık ve değerin, ve orman ekosistemleri ve orman
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-

-

-

-

teknolojilerinin iklim değişikliğini azaltma potansiyelinin artırılması; orman ürünlerinin
seferber edilmesi ve pazarlanması;
Zorunlu gereklerin ötesindeki taahhütlere yönelik tarım-çevre-iklim ödemelerinin
yapılması ve çevreye ve iklime olumlu katkıda bulunan tarımsal uygulamalara yönelik
değişikliklerin yaygınlaştırılması;
Organik tarım;
Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler, ilgili alanlarda
tarımsal üretime yönelik kısıtlara ilişkin olarak çiftçilerin zararlarının karşılanması;
Zorunlu gereklerin ötesindeki taahhütlere yönelik orman-çevre-iklim ödemelerinin
yapılması ve çevreye ve iklime olumlu katkıda bulunan ormancılık uygulamalarına
yönelik değişikliklerin yaygınlaştırılması; ormanlarda gen kaynaklarının korunması ve
yaygınlaştırılması;
AYO’nun tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirliğe yönelik operasyonel gruplarının
kurulması ve işleyişinin desteklenmesi; pilot projelere, ve yeni ürün, uygulama, işlem ve
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik destek;
LEADER yerel kalkınma, topluluk öncülüğünde kırsal kalkınma stratejilerinin tasarımının
ve uygulanmasının desteklenmesi.

Bu önlemler kırsal kalkınma politikasında ortak alanları kapsayan üç soruna katkıda bulunmakta
(çevre, iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama, yenilik) ve kırsal kalkınmaya ilişkin altı AB
önceliğini kapsamaktadır.
Ulusal Çerçeve, kırsal politikaların hayata geçirilmesini sadeleştirmeye katkıda bulunmaktadır:
UÇ’de yer alan bir önlem onaylandığında, o önlem 18 bölgesel KKP’lerden birine eklendiğinde de
söz konusu onay geçerlidir.
İspanya Ulusal Kırsal Kalkınma Programı
Avrupa Komisyonu tarafından 26 Mayıs 2015’te resmi olarak kabul edilen ve en son 28 Kasım
2019’da değiştirilen İspanya Ulusal Kırsal Kalkınma Programı (KKP), 2014-2020 arasındaki 7 yıllık
dönem için hazır bulunan, 408 milyon Avronun üzerinde kamu kaynağının (238 milyon AB
bütçesinden, 170 milyon Avro ise ulusal eş finansmandan gelmektedir) kullanımına ilişkin olarak
İspanya’nın önceliklerini ana hatlarıyla belirtmektedir.
İspanya Ulusal KKP üç öncelik alanına odaklanmaktadır:
-

En önemli öncelik, tarım kooperatiflerinin ekonomik performansı ve rekabet
edebilirliğinin artırılmasıdır. KKP, 500 işletmeyi kapsayan üretici örgütlerinin kurulması,
ve 332 milyon öncelikli (kamu ve özel) dernek kuruluşlarının tarımsal ürünlerinin
işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik toplam yatırımlar için destek sağlamaktadır.

-

İkinci öncelik, doğal kaynakların verimli kullanımının teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle
mücadeleyi ve kırsal mirasın korunmasını kapsar. KKP aynı zamanda, 1.400 hektarlık
ekilebilir toprak üzerinde daha su verimli sulama sistemlerine geçilmesini, 10.500
hektarlık ormanlık alanda orman yangınlarının önlenmesine yönelik faaliyetler
başlatılmasını, ve 690 kilometrelik yeşil yolların oluşturulmasını öngörmektedir.

-

Üçüncü öncelik, KKP kapsamında 200 işbirliği faaliyeti finanse edilerek tarım sektöründe
yeniliğin ve kolektif yaklaşımların teşvik edilmesidir.

Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük dört KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 4: Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 210 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 8: Orman yatırımları için 88 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 16: İşbirliği için 59 milyon Avro tahsis edilmiştir;
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-

Önlem 7: Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi için 21 milyon Avro
tahsis edilmiştir.

Katalonya Kırsal Kalkınma Programı
Avrupa Komisyonu tarafından 28 Temmuz 2015’te resmi olarak kabul edilen ve en son 28 Ekim
2020’de değiştirilen Katalonya Ulusal Kalkınma Programı (KKP), 2014-2020 arasındaki 7 yıllık
dönem için hazır bulunan, yaklaşık 820,3 milyon Avro tutarında kamu kaynağının (348,5 milyon
AB bütçesinden, 471,8 milyon ise ulusal eş finansmandan gelmektedir) kullanımına ilişkin olarak
Katalonya’nın önceliklerini ana hatlarıyla belirlemektedir.
Katalonya KKP üç öncelik alanına odaklanmaktadır:
-

Tarım sektörünün rekabet edebilirliğini artırmak için, 3.950 çiftçi çiftliklerini yeniden
yapılandırmak ve modernleştirmek için, 1.800 genç çiftçi ise işlerini kurmak için destek
alacaktır. Yaklaşık 2.450 çiftliğe kalite programları, yerel piyasalar ve kısa tedarik zinciri
kanallarına katılmaları için finansman sağlanacaktır.

-

Bölge, yeniliği ve gelişimi hedefleyen 18.900 katılımcıya ve 120 işbirliği projesine yönelik
eğitimi destekleyecektir.

-

Ekilebilir toprakların %5,20’si biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine ilişkin yönetim sözleşmeleri
kapsamına alınacak olup, tarım ve ormancılığa ilişkin ekosistemlerin eski haline
getirilmesi, korunması ve iyileştirilmesi önem taşımaktadır. Kırsal nüfusun yaklaşık
%39’u LEADER yerel kalkınma stratejisi kapsamına alınacaktır; bu stratejilerin yaklaşık
600 yeni iş yaratması beklenmektedir.

Katalonya bölgesi İspanya’nın kuzey doğusunda bulunmaktadır. %88’i kırsal olmak üzere 32.108
km2 yüzölçümüne sahiptir. 7,5 milyon insana ev sahipliği yapan bölgede işsizlik oranı %23 (2013),
gençler arasında ise %50’nin üzerindedir.
Ekilebilir araziler toplam alanların üçte birinden azını, ormanlar ise üçte ikisinden fazlasını
kaplamaktadır. Katalonya’da ormanlık alanların oranı ve özel ormanların yüzölçümü, İspanya ve
AB ortalamasından daha yüksektir.
Gıda sektörü, Katalan ekonomisinde son derece önemli sektörlerdendir. Birincil sektör,
bölgedeki gayrisafi katma değerin yalnızca %1,2’sini temsil etmektedir. Bölgede, toplam tarımsal
üretimin %60’ını temsil eden güçlü hayvancılık sektörü son derece yoğundur ve domuz, kümes
hayvanları ve büyükbaş yetiştiriciliğinde uzmanlaşmıştır.
Bölgenin karşılaştığı başlıca zorluklar, kırsal alanlarda gençlere yönelik özel politikaların
oluşturulması ve bu kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkındırılmasına yöneliktir. Aynı
zamanda tarım, gıda, ormancılık ve kırsal alanlara odaklanılarak ekonomik düzelme ve iş
yaratımının desteklenmesi gerekmektedir. Gıda sektöründe yenilik ve bilgi aktarımı
canlandırılmalı ve iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve doğal kaynakların
korunmasına yönelik eylemler teşvik edilmelidir.
Bu zorluklar ele alınırken, Katalonya KKP, çiftliklerin ayakta durabilirliğinin ve tüm tarım
biçimlerinin rekabet edilebilirliğinin artırılması, yenilikçi tarım teknolojilerinin ve sürdürülebilir
orman yönetiminin yaygınlaştırılması ve tarım ve ormancılıkla ilgili ekosistemlerin eski haline
getirilmesi, korunması ve iyileştirilmesine özellikle ağırlık vererek – tüm Kırsal Kalkınma
öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri finanse etmektedir. Bölgedeki sulanan alanlarda daha
verimli sulama sistemlerine geçilmesi amacıyla su verimliliğine de özel önem verilmektedir. Ele
alınacak diğer önemli konular ise kırsal alanlarda tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ilişkin
küçük yatırımlar, ve temel hizmetlerin ve küçük ölçekli kolektif altyapının güçlendirilmesiyle
ilgilidir. Kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve 600 yeni iş ve iş fırsatının
yaratılmasına odaklanılacaktır.
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Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük dört KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 4: Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 300,5 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 10: Tarım-çevre-iklim için 118,6 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 5: Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme (genç çiftçilere yönelik iş kurma desteği)
için 80 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 8: Orman alanlarının kalkındırılması ve ormanların daha yaşatılabilir hale
getirilmesi için 72 milyon Avro tahsis edilmiştir.

İlgili vaka incelemesine ve sonuçlarına ilişkin veri ve bilgiler Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Gıda ve
Doğal Çevre Bakanlığı çalışanlarıyla yapılan görüşmeler ve bunlara ait belgelerden ve masa başı
araştırmalardan elde edilmiştir.
Yasal ve stratejik belgeler
Barselona dahil, Katalonya bölgesinin kırsal kalkınma politikasına yönelik temel stratejik
belgelerin arasında, yukarıda sözü geçen Katalonya Kırsal Kalkınma Programı yer almaktadır.
Belge, güncel AB programlama dönemi sona erene kadar (2014-2020) çok yıllı olarak
tanımlanmış ve onaylanmıştır.
Kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve kırsal kalkınma önlemlerinin hayata geçirilmesinden
sorumlu koordinatör ve makam, Katalonya Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Gıda ve Doğal Çevre
Bakanlığı’dır.
Bakanlık, stratejik belgeleri kabul ederken, özellikle kırsal kalkınma önlemlerinin tanımı,
planlaması ve uygulanmasına ilişkin 1305/2013 sayılı Tüzük olmak üzere, AB tüzüklerine
uymaktadır.
Stratejik belgelerin oluşturulmasında tüm ilgili paydaşlar yer alır: e-Katalonya aracılığıyla kamu
ve özel sektör paydaşları; KKP 07-13 İzleme Komitesi üyeleri, Tarım Komitesi ve üyeleri.
Katalonya’da kırsal kalkınma önlemlerine yönelik İzleme Komitesi Avrupa Komisyonu, Tarım
Bakanlığı, İspanya Tarımsal Garanti Fonu temsilcilerinden, çeşitli Daire temsilcilerinden ve şu
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır: Ekonomi ve Finans Dairesi Başkanlığı,
Dışişleri ve Açık Yönetim Daire Başkanlığı, Katalonya Tarım Kooperatifleri Federasyonu,
Katalonya Genç Çiftçiler ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri, Çiftçiler Birliği, Katalonya Kırsal
Girişimler Derneği, Katalonya Ormancılık Konsorsiyumu, ve Kırsal Yaşamda Kadınlar Derneği.
Stratejik belgeler, ilgili çiftlik, tapu ve hayvancılık sicilleri kullanılarak oluşturulmaktadır.
Stratejik belgeler dahil olmak üzere tüm belgeler, aşağıdaki zorlukların üstesinden gelmek üzere
hazırlanmaktadır:
-

Gençlik: Kırsal alanlardaki gençler için, kök salmalarını ve ekonomik ve sosyal açıdan
kalkınmalarını teşvik eden özel politikaların belirlenmesi;

-

Yenilik: Tarım-gıda sektöründe yeniliğin ve bilgi aktarımının canlandırılması;

-

Ekonomi ve İstihdam: Tarım, gıda ve ormancılık sektörlerine ve kırsal alanlara ağırlık
verilerek, ekonominin yeniden canlandırılması ve istihdam yaratımının teşvik edilmesi;

-

İklim değişikliği: İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya ve
doğal kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi.

Kalkınma projelerine yönelik mali kaynaklar ve sektörlere göre dağılımı
Kalkınma projelerinin ve Kent işleyişinin finanse edilmesine yönelik kaynaklar şunlardır:
-

AB fonları;
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-

Ulusal fonlar;

-

İçinde çeşitli desteklerin, cezalardan ve idari önlemlerden elde edilen gelirlerin,
vergilerin, vb. bulunduğu diğer işletme gelirleri.

Fonların sektörlere göre dağılımı şu şekildedir:
-

Tarımsal (doğrudan) – 486,3 milyon Avro (%60); öncelikli konular: rekabet edebilirlik,
çevre, gençlik, iklim değişikliği;

-

Tarımsal (dolaylı) – 85 milyon Avro (%11); öncelikli konular: altyapı, bilgi ve yenilik, kalite
önlemleri;

-

Orman ve doğal çevre – 105,2 milyon Avro (%13) – yangınlar, rekabet edebilirlik,
biyoçeşitlilik;

-

Tarımsal gıda – 69 milyon Avro (%9) – rekabet edebilirlik, iklim değişikliği;

-

Kırsal nüfus – 62 milyon Avro (%8) – ekonominin yeniden canlandırılması, gençler ve
girişimcilik, miraslar.

AB fonlarından eş finanse edilen projeler
Tüm AB üye devletlerinin uyması gereken, tarımsal destek sağlanmasına yönelik AB
tüzüklerinden yola çıkılarak, düzenlemeler yerel düzeyde, hangi hibelerin sağlanacağına göre
oluşturulmaktadır.
Çiftçilerin yatırım yaptığı tür/faaliyete bağlı olarak, sübvansiyonlar yoluyla teşvikler çiftçilere
yıllık olarak verilmektedir. Altyapı, bilgi ve yenilik, kalite artırımı, ekonomiyi yeniden
canlandırma, miras, vb.’nin teşvik edilmesi ve iyileştirilmesi için uygulanan karmaşık projeler ise,
projenin ne kadar sürede tamamlanacağına bağlı olarak, çok yıllı oluşturulmaktadır.
Geçiş düzenlemeleri nedeniyle programlama dönemi 2023’e kadar uzatıldığından, teklif çağrıları,
2027’ye kadar sürecek yeni programlama döneminin başlangıç yılı olan 2022’ye kadar
yayınlanacaktır.
Aşağıda, Barselona dahil olmak üzere Katalonya bölgesinin, AB’nin İspanya’ya yönelik amaçlarına
uygun olan, 2020 yılına kadarki amaçları ve önceliklerine göre planlanan, tarım ve kırsal
kalkınmaya ilişkin önlemlerin listesi verilmiştir.
Tablo 3 İspanya için alınacak önlemlerin listesi
ÖNLEM 1
BİLGİ AKTARMA VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ (9 MİLYON AVRO)
1.1.01 Eğitim faaliyetleri
Mesleki eğitime ve yetkinlik edindirecek eğitim faaliyetlerine yönelik destek
1.2.01 Teknoloji transferi
Bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerine yönelik destek
ÖNLEM 2
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE ÇİFTLİKLERE YÖNELİK YARDIM
HİZMETLERİ (4 MİLYON AVRO)
2.1.01 Tarımsal gıda sektörüne yönelik danışmanlık hizmetleri
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Danışmanlık hizmetlerinin kullanımına yönelik finansman desteği
2.3.01 Teknik Danışman Eğitimi
Danışmanların eğitilmesine yönelik destek
ÖNLEM 3
TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA MADDELERİNE YÖNELİK KALİTE PROGRAMLARI (10 MİLYON
AVRO)
3.1.01 Kalite programlarına katılım
Kalite programlarına yeni katılımlara yönelik destek
3.2.01 Kalite programlarına yönelik bilgilendirme ve tanıtım
İç piyasadaki üretici gruplarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine yönelik destek
ÖNLEM 4
FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR (308,5 MİLYON AVRO)
4.1.01 Çiftliklerde rekabet edebilirliğin artırılması
Çiftliklerde rekabet edebilirliğe yönelik yatırımlar için destek
4.1.02 İklim değişikliğinin çiftlikler üzerindeki etkilerinin azaltılması
Çiftliklerde iklim değişikliğine ilişkin yatırımlar için destek
4.2.01 Gıdaların işlenmesi ve ticarileştirilmesine yönelik yatırımlar
Tarım ürünlerinin işlenmesi, ticarileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımlar için
destek
4.2.02 İklim değişikliğinin gıda işleme üzerindeki etkilerinin azaltılması
Gıda işleme tesislerinde iklim değişikliğine ilişkin yatırımlar için destek
4.3.01 Kırsal altyapılar: arazilerin toplulaştırılması ve kırsal yollar
Arazi toplulaştırma ve yol yapım süreçlerine yönelik destek
4.3.02 Sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi
Su tüketimini azaltmak için altyapılara yönelik yatırımlar için destek
4.3.04 Yeni yüksek verimli sulama yöntemleri
Yeni sulama yöntemlerinin oluşturulması veya yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlar için
destek
4.3.03 Orman yönetimi için yol şebekeleri
Kerestecilik amaçlı yollara yönelik yatırımlar için destek
4.4.01 Türler, yaşam ortamları ve çevre düzenlemelerine ilişkin eylemler

40

Çevre ve iklim konularındaki amaçlarla bağlantılı, üretime katkısı bulunmayan yatırımlara
yönelik destek
ÖNLEM 6
ÇİFTLİK VE İŞ GELİŞTİRME (80 MİLYON AVRO)
6.1.01 Genç çiftçilerin iş kurması
Genç çiftçiler tarafından iş kurulmasına yönelik destek
6.4.01 Tarımsal çeşitlendirme
Tarım dışı faaliyetlerin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik yatırımlar için destek
ÖNLEM 7
KIRSAL ALANLARDA TEMEL HİZMETLER VE KÖYLERİN YENİLENMESİ (2 MİLYON AVRO)
7.1.01 Doğal alanların planlanması ve yönetimi
Natura 2000 alanlarının ve doğal değeri yüksek diğer alanların korunması ve yönetimine
ilişkin planların tasarımına ve güncellenmesine yönelik destek
ÖNLEM 8
ORMAN BÖLGELERİNİ KALKINDIRMAYA VE ORMANLARIN YAŞAYABİLİRLİĞİNİ
ARTIRMAYA YÖNELİK YATIRIMLAR (71 MİLYON AVRO)
8.3.01 Orman yangınlarının önlenmesi ve eski potansiyeline geri getirilmesi
Yangınların önlenmesine yönelik altyapı ve ekipman desteği ve afetlerden etkilenen
ormanların eski haline getirilmesi
8.5.01 Ormanların ıslahı ve ekosistem döngülerinin oluşturulmasına yönelik eylemler
Uyum kapasitesini ve çevresel değeri artırmak amacıyla düzenlenen ormancılık
faaliyetlerine yönelik destek
8.6.01 Orman planlama belgelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
Orman planlama belgelerinin hazırlanması ve revize edilmesine yönelik destek
8.6.02 Orman kaynaklarının işlenmesi ve ticarileştirilmesine yönelik yatırım
Dönüşüm, seferberlik ve ticarileştirmeye yönelik teknoloji yatırımlarına destek
ÖNLEM 9
ÜRETİCİ GRUPLARI VE ÖRGÜTLERİNİN KURULMASI (2,5 MİLYON AVRO)
9.0.01 Orman ürünleri üretici grup ve örgütlerinin kurulması
Üretimin piyasa ihtiyaçlarına göre uyarlanması, ortak ticarileştirme ve yenilikçi süreçlerin
düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla orman ürünleri üretici gruplarının oluşturulmasına
yönelik destek
ÖNLEM 10
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TARIM-ÇEVRE-İKLİM (130 MİLYON AVRO)
10.1.01 Sulak alanların sürdürülebilir yönetimi
10.1.02 Çayır ve meraların ıslahı ve yönetimi
10.1.03 Natura 2000 ağındaki bozkır yaşam ortamlarının ıslah edilmesi
10.1.04 Biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla arıcılık
10.1.05 Zararlılarla kimyasal mücadeleye alternatif sistemler
10.1.06 Entegre üretim
10.1.07 Yerli ırkların korunması
10.1.08 Gübre yönetimi
10.1.09 Biyoçeşitliliğin istilacı türlere karşı korunması
10.2.01 Tarımsal biyoçeşitlilik
ÖNLEM 11
ORGANİK TARIM (18 MİLYON AVRO)
11.1.01 Organik tarım
Ekolojik üretim sistemlerinin dönüşümü ve bakımıyla ilişkili kar kaybını ve artan maliyetleri
denkleştirmeye yönelik destek
ÖNLEM 13
DOĞAL VEYA BAŞKA ÖZEL KOŞULLARIN SINIRLANDIRDIĞI ALANLARA YÖNELİK
ÖDEMELER (68 MİLYON AVRO)
13.1.01 Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik telafi
Dağlık alanlara, önemli doğal kısıtlar altındaki alanlara ve özel kısıtlarla karşı karşıya kalan
alanlara yönelik telafi edici ödemeler
ÖNLEM 14
HAYVAN SAĞLIĞI (20 MİLYON AVRO)
14.1.01 Organik hayvancılık
Ekolojik üretim sistemlerinin dönüşümü ve bakımıyla ilişkili kar kaybını ve artan maliyetleri
denkleştirmeye yönelik destek
ÖNLEM 16
İŞBİRLİĞİ (22 MİLYON AVRO)
16.2.01 Yenilik için işbirliği
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Yenilik projesi çerçevesinde çalışan gruplarda yer alan aktörler arasında işbirliğine yönelik
destek
16.4.01 Kısa tedarik zincirleri ve yerel pazarların teşvik edilmesi
Kısa gıda tedarik zincirlerinin ve yerel pazarların oluşturulması ve geliştirilmesinde tedarik
zincirindeki aktörler arasında yatay ve dikey işbirliğine ve bu zincirlerden türetilen tanıtım
faaliyetlerine yönelik destek
ÖNLEM 19
TOPLUM ÖNCÜLÜĞÜNDE KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DESTEK (62 MİLYON AVRO)
19.1.01 Hazırlık desteği
LAG’ler tarafından yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasına ve buna
ilişkin eğitimlere yönelik destek
19.2.01 Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin (YKKS) uygulanması
Yerel kırsal kalkınma stratejilerinden türetilen yatırımlara ve stratejik projelere yönelik
destek
19.3.01 LAG’ler arasında işbirliği projeleri
(Ulus ötesi ve bölgeler arası) LAG işbirliği faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi
19.4.01 LAG’lerin işletme giderleri ve canlandırılması
Yürütme ve canlandırma harcamalarına yönelik destek
İzleme ve değerlendirme
Bölgesel kalkınma politikasının temel ilkelerinden biri izleme ve değerlendirmedir.
Uygulama dönem boyunca sürekli olarak izlenecek ve sonuçları yıllık raporlara işlenecektir.
Uygulama sonuçları aynı zamanda her yıl İzleme Komitesi’ne rapor edilecektir.
Önlemlerin ve özel işlemlerin uygulanmasına yönelik kontroller bakımından, 1305/2013 sayılı AB
Tüzüğü ve uygulama tüzüklerine uygun olarak, yatırımların kontrolü amacıyla çiftliklere idari ve
saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir deyişle, diğer AB ülkeleri gibi İspanya da
yatırımların kontrolünden sorumlu program otoritesini belirlemiştir.

3.3. Vaka incelemesi: Romanya – Mioveni
Romanya’nın yüzölçümü 238 000 km² olup bunun %87’si kırsal alanlardan oluşmaktadır. Toplam
yüzölçümünün %57’si tarımsal alanlardan, %30’u ise ormanlık alanlardan oluşmaktadır.
Romanya’da işsizlik oranı %7’dir (2012). Toplam nüfus yaklaşık 20 milyondur – bunun %45’i ise
kırsal alanlarda yaşamaktadır.
Romanya’da tarımın ekonomideki payı (Gayrisafi Katma Değerin %6,6’sıdır) hala AB’deki en
yüksek oranlar arasındadır (AB ortalamasının, yani GKD’nin %1,7’sinin üç katından fazladır).
Romanya, 6 Ağustos 2014’te, 2014-2020 programlama dönemi için beş fonu kapsayan Ortaklık
Anlaşmasını imzalamıştır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu (CF), Avrupa
Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu (EMMF).
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OA, Romanya için aşağıdaki önceliklere odaklanmaktadır:
-

Ekonomik operatörlerin sürdürülebilirliğini pekiştirmek ve bölgenin cazibesini artırmak
amacıyla rekabet edebilirliğin ve yerel kalkınmanın teşvik edilmesi;

-

İstihdam ve yükseköğrenim oranlarını artırırken, başta mahrum ve ötekileştirilmiş
topluluklarda ve kırsal alanlardaki ağır toplumsal zorluklar ve yoksulluk düzeyleriyle
mücadele ederek insan sermayesinin geliştirilmesi;

-

Romanya’daki bölgelerin erişilebilirliğini ve yatırım cazibelerini artırmak amacıyla hem
BİT hem de ulaşım sektöründe fiziksel altyapının geliştirilmesi;

-

Enerji verimliliği ve düşük karbonlu ekonominin teşvik edilmesi, doğanın korunması ve
iklim değişikliğine uyum sağlanması yoluyla doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli
kullanımının teşvik edilmesi;

-

Yapısal yönetişim eksikliklerinin giderilmesine yönelik sistemik reform yoluyla modern
ve profesyonel kamu yönetiminin oluşturulması.

Romanya’nın, önündeki kalkınmaya ilişkin orta ve uzun vadeli güçlüklerle mücadele edebilme
becerisinin temel taşını oluşturan fonlar, büyümeye ve istihdam yaratmaya yönelik ek kamusal
ve özel mali kaynakları seferber edecek ve Romanya’daki bölgesel eşitsizlikleri azaltacaktır.
Katma değerlerini artırmak, büyümeyi ve iş yaratımını teşvik etmek, ve yükseköğrenim, iş
sektörüyle işbirliği ve özel yatırımlar dahil olmak üzere, araştırma ve yenilik sisteminin
performansını artırmak amacıyla, yatırımlar, işletmelerin yenilik faaliyetlerini ve rekabet
edebilirliğinin artırılmasına odaklanacaktır. Romanya’nın önündeki önemli zorluklardan biri, bir
yandan çiftliklerin yeniden yapılandırılma sürecine eşlik eder ve diğer rekabetçi sektörlerin
ihtiyaç duyduğu işgücünü serbest bırakırken, diğer yandan ise şu anda düşük katma değerli
faaliyetlere fazla yoğunlaşan kayda değer tarım potansiyelini geliştirmek ve iyileştirmektir.
Sağlık sektörü de büyük ölçüde desteklenecek; mahrum topluluklara odaklanılacak ve hastaneler
için, temel ve ayakta bakım veya e-sağlık hizmetleri gibi alternatifler yaygınlaştırılacaktır.
ESIF fonlarının önemli kısmı, Romanya’nın ulaşım altyapısının, Horizon 2030 programına uygun
olarak geleceğin ağlarını şekillendirecek geleceğe yönelik nazım imar planına göre genişletilmesi
ve iyileştirilmesine ayrılacaktır. Buna paralel olarak, çevresel gereklere uyum sağlamak amacıyla
atık, su ve atıksu alanlarına yönelik yatırımlar sürdürülecektir.
Romanya’nın kırsal alanları bakımından, EAFRD fonu ile, tarımsal gıda sektörünün daha yenilikçi
ve rekabet edebilir hale gelmesi, ve ürünlerin katma değerinin artırılması teşvik edilecektir.
İşletmelerini geliştirmelerinde veya yeniden yapılandırılmalarında çiftçilere yardım sağlanacak,
ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sayesinde, şu anda olduğu gibi tarıma yönelik aşırı
bağımlılık azaltılacak ve kırsal alanlarda iş imkanları artırılacaktır. Bunlara, Romanya’nın zengin
doğal biyoçeşitliliğinin korunmasına ve tarım ve orman alanlarının sürdürülebilir yönetiminin
teşvik edilmesine odaklanarak doğal kaynakların özenli yönetimi eşlik edecektir. Kırsal
toplulukların yaşam kalitesini artırmak ve yerel kalkınmanın önkoşullarını oluşturmak amacıyla
temel altyapı ve hizmet erişiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar, kırsal yoksulluğu hedef
alacaktır.
Yerel kalkınma araçları ile bölgesel zorluklar ve eşitsizlikler de ele alınacaktır. Kırsal alanlarda
(LEADER), kent merkezlerinin bulunduğu mahrum alanlarda, ve balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz
ürünleri çiftliklerinin bulunduğu kıyı bölgelerinde Toplum Öncülüğünde Kırsal Kalkınma (TÖKK)
hayata geçirilecektir.
Bütçeyle ilgili olarak; Genç İstihdam Girişimi için 106 milyon Avro ek kaynaklarla birlikte (aynı
tutar ESF’den de sağlanacaktır), AB tarafından Uyum Politikası (ERDF, ESF, Uyum Fonu) için
Romanya’ya yaklaşık 22,4 milyar Avro tahsis edilmiştir. Tarım sektörü ve kırsal alanların
kalkındırılması amacıyla Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’ndan (EAFRD) 8 milyon Avro daha
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tahsis edilecektir. Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’ndan (EMFF) tahsis edilen tutar ise yaklaşık
168 milyon Avrodur.
Uyum Politikası, 8 operasyonel program (OP) aracılığıyla uygulanmaktadır:
-

ERDF ile eş finanse edilen, rekabet edebilirlik programı;

-

ERDF ve Uyum Fonu ile finanse edilen, büyük altyapılara (ulaşım, çevre ve enerji) yönelik
program;

-

Bölgesel ve yerel ihtiyaçları ele alan bölgesel program (ERDF);

-

ESIF yönetimini desteklemeye yönelik teknik destek (ERDF) programı;

-

İstihdam, eğitim ve sosyal kapsayıcılıkla ilgili öncelikleri ele alan insan sermayesi (ESF)
programı;

-

İdari reform ve kamu kurumlarına yönelik desteği ele alan, idari kapasiteye yönelik (ESF)
program.

2017-2013 döneminde, 2014-2020 programlama yılına yönelik olarak ulusal düzeyde yalnızca bir
Kırsal Kalkınma Programı (EAFRD tarafından finanse edilmektedir) ve bir Denizcilik ve Balıkçılık
programı (EMFF tarafından finanse edilmektedir) mevcuttur.
Romanya Ulusal Kırsal Kalkınma Programı
Avrupa Komisyonu tarafından 26 Mayıs 2015’te resmi olarak kabul edilen ve en son 21 Haziran
2021’de değiştirilen Romanya Kırsal Kalkınma Programı (KKP), 2014-2022 arasındaki 9 yıllık
dönem için hazır bulunan, yaklaşık 12,7 milyar Avro tutarındaki kamu kaynağının (CAP tarafından
yapılan doğrudan ödemelerden aktarılan 112,3 milyon dahil 10,9 milyon AB bütçesinden; 0,7
milyar EURI fonlarından, 1,7 milyar ise ulusal eş finansmandan gelmektedir) kullanımına ilişkin
olarak Romanya’nın önceliklerini ana hatlarıyla belirlemektedir.
Romanya’da tarım, toplam istihdamın %30’unu temsil etmektedir; AB genelindeki en yüksek pay
olan bu oran, AB ortalamasından altı kat fazladır. Toplam istihdamın %2’si ise gıda sektöründedir.
Yaş açısından olumsuz bir yapıya sahip olan (çiftçilerin yalnızca %7’si genç çiftçilerdir) sektörde
çalışanların örgün eğitim ve beceri düzeyi düşüktür. Yeni işler yaratmak, tarıma aşırı bağımlılığı
azaltmak ve kırsalda gelirleri artırmak için bir yandan kırsal alanlarda ekonomik çeşitlendirme
(Romanya’da tarım dışı KOBİ’lerin yalnızca %18’i kırsal alanlardadır) teşvik edilirken, diğer
yandan mesleki becerilerin artırılmasına son derece ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal alanlarda
temel altyapı ve hizmetlere erişim hala kalitesizdir ve yeterli düzeyde gelişmemiştir. Kırsal
nüfusun %40’ı, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındadır.
Ekilebilir toprakların beşte birinden fazlasında yüksek doğa değerli tarım sistemleri
uygulanmaktadır. Çevre ve arazi yönetimiyle ilgili temel zorluklar arasında bazı alanlarda tarımsal
faaliyetlerden vazgeçilmesine yönelik iki yönlü baskı, diğer alanlarda ise yoğunluk baskısı yer
almaktadır. Büyük tarımsal alanlar, toprak bozunumu (erozyon, toprak kayması, çölleşme)
olgusunun ve iklim değişikliğinin etkileri arttıkça daha da yoğunlaşması beklenen risklerin etkisi
altındadır. Sulama sistemleri çoğunlukla bozuktur ve işlevselliği zayıftır.
Romanya Ulusal KKP üç öncelik alanına odaklanmaktadır:
-

Romanya’daki büyük tarım sektöründe rekabet edebilirliğin ve yeniden yapılandırmanın
teşvik edilmesi;

-

Çevre koruma ve iklim değişikliği;

-

Romanya’nın, AB ve ulusal düzeylerle hala önemli eşitsizliklerin bulunduğu köylerinde
ekonomik kalkınma, iş yaratımı ve daha iyi yaşam kalitesinin teşvik edilmesi.

Romanya, bu öncelikler kapsamında şunları planlamaktadır:
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-

Yaklaşık 4.726 çiftliği modernleştirmek, 36.800’den fazla küçük çiftliğin gelişimini
desteklemek, ve 13.600’den fazla genç çiftçinin iş kurması;

-

1,2 milyon hektarlık (%10’dan fazla) tarım alanında ve 1,2 ha (%18) ormanlık alanda
biyoçeşitliliği desteklemeye yönelik ödemelerden yararlanmak ve çevre dostu arazi
yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak. Arazilerin terk edilmesi ve toprak erozyonunun
önüne geçmek için 5,3 milyon ha daha destek alacaktır;

-

19.000 kişiye eğitim sağlanarak tarım sektöründe becerileri artırmak;

-

Kırsal alanlarda yaklaşık 27.000 yeni iş yaratmak ve desteklenmek üzere 4.600 tarım dışı
işletme kurmak;

-

Kırsal nüfusun yaklaşık %27’sine yönelik kırsal altyapıyı iyileştirmek.

2014-2022 programlama döneminde Romanya (20 önlem arasından) 16 önleme yatırım
yapmaya karar vermiştir:
-

Ö1 – Bilgi aktarma ve bilgilendirme faaliyetleri;

-

Ö2 – Danışmanlık hizmetleri;

-

Ö4 – Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar;

-

Ö6 – Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme;

-

Ö7 – Temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi;

-

Ö8 – Orman alanlarına yönelik yatırımlar;

-

Ö9 – Üretici grup ve örgütleri;

-

Ö10 – Tarım-çevre-iklim;

-

Ö11 – Organik tarım;

-

Ö13 – Sınırlandırılırmış alanlar;

-

Ö14 – Hayvan sağlığı;

-

Ö15 – Orman-çevre-iklim;

-

Ö16 – İşbirliği;

-

Ö17 – Risk yönetimi;

-

Ö19 - LEADER/TÖKK;

-

Ö20 – Teknik destek.

Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük dört KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 4 (Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar) için 3,6 milyar Avro tahsis edilmiştir

-

Önlem 13 (Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler) için
2,1 milyar Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 7 (Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi) için 1,3 milyar Avro
tahsis edilmiştir;

-

Önlem 6 (Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme) için 1,3 milyar Avro tahsis edilmiştir.

Mioveni kentine yönelik ilgili vaka incelemesine ve sonuçlarına ilişkin veri ve bilgiler masa başı
araştırmalardan elde edilmiştir.
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Mioveni, Pitești’nin 15 km kuzeydoğusunda ve Bükreş’ten 125 km uzaklıkta, Romanya’nın Arges
İli’nde bulunan bir beldedir. Belde tarafından dört köy idare edilmektedir: Clucereasa, Colibași,
Făgetu ve Racovița. En yeni nüfus sayımına göre (2011), Mioveni’nin nüfusu 31.998’dir.
Yasal ve stratejik belgeler
Mioveni’nin kırsal kalkınma politikasına yönelik temel stratejik belgelerin arasında, yukarıda sözü
geçen Romanya Kırsal Kalkınma Programı yer almaktadır.
Belge, güncel AB programlama dönemi sona erene kadar (2014-2020) çok yıllı olarak
tanımlanmış ve onaylanmıştır.
Stratejik belgelerin kabul edilmesinde, Romanya Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, başta
kırsal kalkınma önlemlerinin tanımı, planlaması ve uygulanmasına ilişkin 1305/2013 sayılı Tüzük
olmak üzere, AB tüzüklerine uymaktadır.
Yerel düzeyde, Mioveni tarafından 2017-2027 dönemi için Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi
geliştirilmiş ve kabul edilmiştir.
Mioveni kentinde kamu yönetimi örgütlü biçimde, 215/2001 sayılı Yerel Kamu Yönetimi Kanunu
hükümlerine ve Yerel Meclis kararlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Kentin kamu
yönetimi ise örgütlü biçimde, yerel özerklik, kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesi, yerel kamu
yönetim makamlarının uygunluğu, özel ilgi gerektiren yerel sorunların çözülmesinde
vatandaşlara danışılması gibi ilkelere göre faaliyet göstermektedir.
Belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı ve sekreter, belediye başkanının özel aygıtıyla
birlikte, Belediye Dairesi adı verilen ve sürekli faaliyet göstererek Yerel Meclis kararlarını ve
Belediye Başkanının tasarruflarını hayata geçiren, yerel topluluğun güncel sorunlarını çözen
işlevsel yapıyı oluşturmaktadır. Dolayısıyla Belediye Dairesinin misyonu veya amacı, temsil ettiği
yerel topluluk adına ve yararına, kamu işlerini yasalara uygun biçimde çözüme kavuşturmak ve
yönetmektir. Yerel kamu yönetiminde, belediye başkanı, kamu yetkisi işlevini yerine
getirmektedir.
Topluluğun yer aldığı ortamın şekillendirilmesi ve Mioveni’nin gerçek potansiyelinin tespit
edilmesi amacıyla, stratejinin ayrıntılı biçimde hazırlanmasında yararlanılan tüm faktörler ile
toplanan bilgilerden yola çıkılarak, hedeflenen topluluğun özellikleri analiz edilmiştir. Analiz
edilen bilgiler, şunlar gibi çeşitli yöntemlerle toplanmıştır: yıllık istatistikler basımından ve
monograflardan, vb. istatiksel veri toplama; kent düzeyinde mevcut iş ortamından yararlı bilgiler
edinme; vatandaşlarla görüşme; kentin 2017-2027 dönemi için önceliklerini tanımlamak
amacıyla mevcut fizibilite/ön fizibilite çalışmalarından yararlanma.
Kentin durumu özellikle aşağıdaki yönler açısından izlenmiştir:
-

Altyapı hizmet şebekelerine bağlantılar;

-

Kentte eğitim kalitesi;

-

Sağlık sistemi;

-

Sosyal yönler;

-

Vatandaşların ve iş ortamının gözünden, Mioveni kentindeki önemli sorunlar;

-

2017-2027 döneminde, vatandaşların gözünden kalkınma öncelikleri.

Toplumun tüm kategorilerinden çok sayıda vatandaşın katılımıyla yerel düzeyde yapılan kamuya
danışma faaliyetlerinden yola çıkılarak, 2017-2027 döneminde değişim/iyileştirme önceliklerini
tanımlamak için GZFT analizleri hazırlanmıştır.
Bu vaka incelemesinde kullanılmak üzere aşağıdaki GZFT analizleri değerlendirilmiştir:
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Tablo 4 GZFT 1
Altyapı ve yapı donanımı
Güçlü Yönler
-

-

-

-

-

-

Zayıf Yönler:

Mioveni’de yollar teknik açıdan iyi
durumdadır; sokakların %90’ından
fazlası asfaltla kaplıdır
Kent genelinde su temin sistemi
mevcuttur;
Beş
mahallenin
dördünde
kanalizasyon sistemi mevcuttur
(Mioveni,
Racoviţa,
Colibaşi,
Clucereasa); Făget mahallesinde ise
yapım aşamasındadır;
Mioveni bölgesi ve komşu bölgelere
yönelik yeterli arıtma kapasitesine
sahip, yakın zamanda tadil edilmiş
arıtma tesisi mevcuttur;
Yakın tarihte faaliyete geçirilen
yatırım projeleri/su temini/atıksu
sistemleri mevcuttur;
Su temini ve kanalizasyon sisteminin
kalitesini artırmak amacıyla, “Valea
Argeşelului - Muscelului 2013” adlı
topluluklar arası kalkınma birliği
mevcuttur;
Sokak aydınlatma sistemi kısmen
modernleştirilmiştir;
Koruma düzeyi yüksek, enerji tüketim
düzeyi düşük armatürlerin yüzdesi
yüksektir.

-

-

Merkez bölgesinde sıkışık trafik;
Yetersiz otopark alanı;
Kentin yüksek bölgelerinde düşük su
basıncı;
Yalnızca Mioveni mahallesinde
düzenlenen,
yeterli
düzeyde
geliştirilmemiş yağmur suyu drenaj
şebekesi;
Kentteki
kanalizasyon
arıtma
tesisinde, susuzlaştırılmış çamurun
nihai geri kazanımına yönelik
bertaraf tesisleri mevcut değildir.

Fırsatlar:

Tehditler:

-

-

-

Suyun yakalanması, arıtılması ve
dağıtımı açısından sürekli gelişen
teknoloji;
Başta büyük altyapı projelerinin (su,
kanalizasyon, yollar, otoparklar, vb.)
uygulanması olmak üzere, 2014-2021
programlama
döneminde
gerçekleştirilen
programlar
aracılığıyla Avrupa fonlarına erişim.

-

Ağır araçların kente sınırsız erişimi
nedeniyle
ulaşım
altyapısının
bozulması;
Faaliyetlerini Mioveni’de yürüten
ekonomik
aktörler
aracılığıyla,
potansiyel
teknik
kirlenme
kaynaklarının varlığı.

Tablo 5 GZFT 2
Yerel ekonomi
Güçlü Yönler:

Zayıf Yönler:
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-

-

-

-

-

Bölgenin ekonomik kalkınmasına
katkıda bulunan, Dacia Renault
Platform ve Nükleer Araştırma
Şubesi olmak üzere iki büyük
endüstriyel platformun olması;
500 milyon Avronun üzerinde
doğrudan
yabancı
yatırımın
çekilmesi;
Nitelikli
işgücünün
büyük
bölümünün araç yapım alanında
çalışması;
Ticaret alanında faaliyet gösteren
yeni şirketlerin sayısının artması;
Yerel
kamu
yönetiminin,
yatırımcıların acil ihtiyaçlarına
uyabilirliğinin artması;
Yerel yönetimin sürekli olarak,
bölgede yeni bir endüstriyel park
kurulması ile bölgeye yeni yatırımlar
çekme ve ticari altyapıyı geliştirme
amacını gütmesi.

-

-

-

-

-

Ağırlıklı olarak geçimlik ve(ya) yarıgeçimlik olmak üzere, tarımın az
gelişmiş olması. Tarımsal alanların
parçalanması nedeniyle tarım
işletmelerinin %99,76’sı küçük
çiftliklerdir;
Kentin
toplam
idari
alanın
%37,10’unu oluşturan 1.891 ha alan
ormanlarla kaplı olsa da, ormancılık
sektörünün az gelişmiş olması;
Bölge düzeyinde istikrarlı bir strateji
olmadan ve yerel ürünlerin sınırları
cazip
turistik
markalarla
belirlenmeden,
turizmin
kendiliğinden gelişmesi;
Hem kamu altyapısına hem de
endüstriyel ve konut yapılarına
önemli yatırımlar yapılmasına
rağmen, yapı sektörünün az
gelişmesi;
İl düzeyinde ve Güney Muntenia
Bölgesi’nde kayıtlı ortalamayla
karşılaştırıldığında, 1.000 kişi başına
düşen KOBİ sayısının düşük olması.

Fırsatlar:

Tehditler:

-

-

-

-

İş kuluçkaları oluşturularak girişimci
ruhlu bölge sakinlerine işlerini
kurmaya ve geliştirmeye yönelik
fırsatlar sunulması;
Bölgeye
yeni
yatırımcıların
çekilmesi,
faaliyetlerin
araç
imalatının dışındaki ekonomik
sektörlerde yürütülmesi (böylece
başka
ekonomik
sektörlerin
gelişimine
doğrudan
katılım)
amacıyla
ticari
altyapının
oluşturulması ve sürekli olarak
geliştirilmesi;
18 yaşının üzerindeki gençlerin, araç
imalat sektöründen başka ekonomik
sektörlerde
işe
başlaması,
geliştirilmesi, yeterlilik ve yeniden
yeterlilik kazandırılması.

-

Yerel ekonominin araç üretim
sanayiine, daha doğrusu S.C.
AUTOMOBILE DACIA GROUPE
RENAULT S.A. olmak üzere tek bir
ekonomik aktöre yüksek düzeyde
bağımlı olması;
Tek tasnifli işgücünün çoğunlukla
makine imalat alanında çalışması.

Tablo 6 GZFT 3
İdari ve yerel yönetişim kapasitesi
Güçlü Yönler:

Zayıf Yönler:
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-

-

-

Mevcut yerel yönetimin yatırımlara
açılması ve çeşitli finansman
türleriyle proje yönetimi alanındaki
deneyim;
Yerel kamu makamlarının ekonomiksosyal-kültürel alanlardaki faaliyetleri
desteklemesi;
Devam eden yatırım projeleri.

-

-

Belediye Dairesi bütçesine girmesi
gereken gelir kaynaklarının az çeşitli
olması;
Kentin
kalkınma
ihtiyaçları
bakımından yerel bütçeye giren
gelirlerin düşüklüğü.

Fırsatlar:

Tehditler:

-

-

-

-

2021-2025 döneminde, devlet ve
Avrupa fonlarıyla daha fazla yatırım
yapılması planlanmaktadır;
2021-2025
döneminde,
kamu
yönetimi için yararlı olacak çeşitli
faaliyet alanları konusunda eğitim
oturumlarının
düzenlenmesi
amacıyla devlet ve Avrupa fonlarına
erişim olasılığı;
Kamu-özel ortaklık girişimlerinin
sayısının artırılması;
Yerel Meclis, İl Meclisi, Vilayetlerde
iyi kurumlar arası ilişkiler.

-

Kamu alımı yasalarının değiştirilmesi
gibi, belirli bir alandaki ilgili kişilerin
yeniden eğitilmesini gerektirecek
mevzuat değişiklikleri;
Gelecekte ATU Mioveni ile İl Meclisi
gibi diğer kamu kurumlarının
arasında
uyuşmazlıklar
doğma
olasılığı.

Mioveni kentinde uygulama aşamasındaki projeler:
1.

Mioveni yan yolu

Projenin amacı: Mioveni bölgesinde malların ve insanların hareketliliğini artırmak.
Özel hedefler:
-

Kent merkezinde trafik tıkanıklığının giderilmesi;
Yerel altyapının geliştirilmesi;
Kent merkezinde kirlilik düzeyinin düşürülmesi.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Kentteki hava ve gürültü kirliliğinin temel kaynağı ulaşım sektörü, yani artan motorlu araç sayıları
göz önüne alındığında, motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonlardır. Bunun yanı sıra, kent
merkezinde trafik sık sık tıkanmakta olup alternatif yollara ihtiyaç duyulmaktadır.
Temel faaliyetler:
-

Eski DN 73D Pitești - Mioveni - Campulung Muscel karayolu yapısının üzerine 6,8 km’lik
yol yapılması;
Karayolu kesiminde bulunan 8 köprünün ıslah/ikame edilmesi;
Drenaj hendekleri/olukların inşa edilmesi;

Tahmini değeri: 9.264.190 Avro;
Finansman kaynakları: POS TRANS 2014-2020, yerel bütçe, ulusal bütçe.
Tahmini uygulama dönemi: 24 ay, 2018 – 2020 dönemi.
2. Mioveni fotovoltaik parkı
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Projenin amacı: Clucereasa -Mioveni bölgesinde fotovoltaik park kurularak yeşil enerji kaynakları
kullanmak.
Özel hedefler:
-

Yeşil enerji üretimi;
Sera gazı emisyonlarının azaltılması;
Altyapı giderlerinin azaltılması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi: Elektrik ihtiyacının karşılanması.
Temel faaliyetler:
-

Yakalama sisteminin taşıyıcı yapısının (metal raflar) inşa edilmesi;
Güneş ışınımı yakalama sisteminin (fotovoltaik paneller) kurulması;
Paneller, bağlantı kutuları ve invertörlerin bağlanması;

Tahmini değeri: 9.400.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: yerel bütçe, 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar.
Tahmini uygulama dönemi: 24 ay, 2018 – 2020 dönemi
3. Spor salonu
Projenin amacı: Yüksek performanslı spor faaliyetler için en uygun koşullar sağlanarak
Mioveni’deki gençlerin yaşam kalitesini artırmak.
Özel hedefler: Top sporları (hentbol, basketbol, voleybol), jimnastik, raket sporlarının (tenis), vb.
geliştirilmesini sağlayacak çok işlevli spor salonu inşa etmek.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi: Kent, rekabet içeren salon faaliyetlerinin gelişimine
özel bir altyapıdan yararlanamamaktadır.
Temel faaliyetler:
-

-

Yapı CORP A – Şu imkanların bulunduğu spor salonu: halka açık: 2.500 kişilik erişim; 32
kapı; bekleme salonları; tuvaletler; ses sistemi; elektronik skor tablosu; aydınlatma
sistemi, oturma odası, kanalizasyon sistemi, TV projektörü, gardıroplar; hentbol sahası;
sporculara özel alanlar: erişim, soyunma odaları, istirahat alanları (sauna, soğuk ve sıcak
havuz, küçük banyo, dinlenme); muayenehane: tamamlayıcı alanlar (ticaret, protokol
alanları, halka yiyecek-içecek sunumu, teknik alanlar);
Yapı CORP B – Zemin katta bowling pisti yer alacak, birinci kata ise kulüp inşa edilecek;
Yapı CORP C – Termik santral alanı; dış alandaki özellikler: otoparklar, araba yolları, yeşil
alanlar, çit.

Tahmini değeri: 51.00.000 Rumen Leyi;
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe;
Tamamlama süresi: 3 yıl, 2017-2020 dönemi.
4. Mioveni Su Deposu (Su kaynağı – kuyular) - Icsita bölgesi
Projenin amacı: Nitelik ve nicelik bakımından AB standartlarına uygun içme suyunun nüfusa göre
kabul edilebilir oranlarda sağlanması.
Özel hedefler:
-

Derin akiferlerden bağımsız su kaynağı elde edilmesi.
İçme suyu teminine yönelik tarifenin düşürülmesi.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
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Şu anda, Mioveni kentine verilen içme suyu Dacia Tesisi’nin kaynağı ve arıtma tesisinden temin
edilmektedir. Su, yüzey suyu olduğundan içme suyunun arıtımı, yeraltı kaynaklarından elde
edilene göre daha yüksek maliyetlidir.
Temel faaliyetler:
Su yakalama amacıyla, her biri 200 m derinliğinde 16 hidrojeolojik sondaj yapılması. Faaliyet
alanının merkezinde (Icsita bölgesi), şunlardan oluşan su deposu yer alacak: 1000 m3 hacimli tüf
tankı; pompalama ve klorlama istasyonu; iletim şebekeleri (yaklaşık 3.835 m).
Tahmini değeri: 5,836,635 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe.
Tahmini uygulama dönemi: 12 ay, 2018-2020.
5. Kent Hastanesi Ug + Zk + 6K Mioveni
Projenin amacı: Mioveni kentinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sağlık düzeyini artırmak ve
mümkün olan en iyi düzeyde tutmak.
Özel hedefler:
-

Yüksek standartlara göre donatılmış modern tıbbi birim inşa edilmesi;
Yatak sayılarının artırılması;
Çeşitli tıbbi uzmanlığı içeren bir hastanenin kurulması: cerrahi, kardiyoloji, jinekoloji,
obstetrik ve neonataloji;
Vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Vatandaşların kadın hastalıkları, kadın doğum ve neonataloji bölümleri ve mevcut hastanede
kapatılan bölümler dahil olmak üzere, tıbbi hizmetlerden verimli, ekonomik ve etkin biçimde
yararlanma ihtiyacı.
Mioveni kentindeki mevcut hastanede yatak sayısı yetersizdir. Ulusal ortalama, 100.000 kent
sakini başına 655 yataktır. Ulusal ortalamayı yakalamak için, Mioveni kentinde, hizmet verdiği
komşu bölgelerdeki nüfus dikkate alınmadan, 235 hastane yatağı bulunmalıdır; yatak sayısının
yetersizliği nedeniyle, insanlara sunulan sıhhi hizmetler diğer bölgelerden daha kötü durumda
ve vatandaşların beklentilerinin altında kalmaktadır.
Temel faaliyetler:
Hastane, Ug + Zk + 6K yüksekliğinde, 2308m2 yerleşik alan (zemin yerleşim alanı) olmak üzere,
17.300m2 alan üzerine, şu şekilde inşa edilecektir: Bodrum: ALA barınakları, mutfak,
çamaşırhane, anatomi-patoloji bölümü, laboratuvarlar; Zemin kat: UPU (acil servis resepsiyonu),
analiz laboratuvarları, triaj, ayırıcı; ayakta tedavi alanları; Birinci kat: cerrahi ve ATI bölümü
(yoğun bakım anestezi); İkinci kat: Pediatri bölümü ve jinekoloji bölümü; Üçüncü kat: Obstetrikneonataloji bölümü; Dördüncü kat: İç hastalıkları ve gastroenteroloji bölümü; Beşinci kat:
Girişimsel kardiyoloji bölümü ve fonksiyonel keşif; Altıncı kat: Teknik alanlar.
Tahmini değeri: 290.000.000.
OIası finansman kaynakları: 2014-2020 dönemine ait fonlar, yerel bütçe, kamu-özel ortaklığı.
Tahmini uygulama dönemi: 3 yıl, 2015-2020.
6. Sağlık altyapısının modernleştirilmesi ve rehabilitasyonu
Projenin amacı: Kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi artırmak.
Özel hedefler:
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-

Sağlık altyapısının geliştirilmesi;
Vatandaşlara sunulan tıbbi hizmetlerin artırılması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi: Vatandaşların verimli, ekonomik ve etkin tıbbi
hizmetlerden yararlanma ihtiyacı.
Temel faaliyetler:
Mioveni kentinde bulunan St. Spiridon Racovita Hastanesi bünyesindeki uzman polikliniğin
rehabilitasyonu, modernleştirilmesi, geliştirilmesi ve donatılması.
Büyütme çalışması, zemin ve birinci katlarda bağımsız bir yapının kurulması ve birinci kat
(önerilen kat + mevcut kat) üzerinde oluşturulan alanda çatı katı kurulmasından oluşmaktadır.
Zemin katta yapılacak büyütme, kurtarma araçlarına yönelik otopark (kapalı otopark – 5 yer),
önerilen asansör, asansöre erişim salonu ve kapalı otopark yerleşkesinden oluşmaktadır. Üst
katta yapılacak büyütme çalışmaları, 5 tıbbi ofis ve 2 ilgili erişim salonunun yapılmasından
oluşmaktadır. Çatı katında 10 tıbbi ofis, 2 soyunma odası, bir depo, bir laboratuvar, 2 hizmet evi,
bir banyo ve bir erişim salonu + merdiven boşluğu inşa edilecektir.
Tahmini değeri: 5.200.000.
Olası finansman kaynakları: 2014-2020 dönemine ait fonlar, yerel bütçe, kamu-özel ortaklığı.
Tahmini uygulama dönemi: 2013-2020 (stratejik yılları).
7. Görüntülü gözetim sistemlerinin yaygınlaştırılması (Mioveni, Racovita ve Colibaşi)
Projenin amacı: Sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi artırmanın öncülü olarak Mioveni
kentinde vatandaşların kişisel güvenliğini ve sosyal güvenliğini artırmak.
Özel hedefler:
Rahatsızlık verici etmenleri, bunlara yol açan nedenleri ve bunların nasıl
yatıştırıldığı/çözüldüğünü zamanında tespit etmek amacıyla, Mioveni kentinin çeşitli
bölgelerindeki devlet okulları, anaokulları, parklar, ana arterler, kültürel nesnelerin ve kamu
kurumlarının yakınlarında görüntülü gözetim sistemi kurulması.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Görüntülü gözetim sistemi veri toplama, belgeleme, ve yerel kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin
koordine edilmesine destek sağlanmasında etkili bir araçtır.
Ayrıca, eğitim kurumlarının yakınlarına yerleştirilen video kameralar, bu bölgelerde suç olayları
ve topluma zararlı faaliyetler açısından caydırıcıdır.
Temel faaliyetler: Görüntülü gözetim sisteminin, Mioveni’deki diğer bölgelerde
yaygınlaştırılması: video kameraların yeri; bilgisayar sistemlerinin kurulması; bilgilendirme ve
farkındalık artırma kampanyaları.
Tahmini değeri: 3.000.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe, 2014-2020 dönemine ait fonlar.
Tahmini uygulama dönemi: 2018-2020.
8.

Karayolu ağının rehabilitasyonu ve modernleştirilmesi

Projenin amacı: Mioveni kentinde malların ve insanların hareketliliğini artırmak.
Özel hedefler:
-

Kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak;
Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak.
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Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Bölgede, ve özellikle kent merkezinden uzak alanlarda, hala modernleştirilmemiş sokaklar
mevcuttur.
Temel faaliyetler:
-

Valea Neagră sokağını Mihail Sorbul sokağına bağlayacak sokağın yapılması;
Tudor Muşatescu sokağının modernleştirilmesi;
Radu cel Frumos sokağının modernleştirilmesi;
Dealul Savului Colibaşi sokağında yol yapımı;
Gării sokağının modernleştirilmesi;
Vb.

Tahmini değeri: 3.000.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: 2014-2020 dönemine ait fonlar, yerel bütçe.
Tahmini uygulama dönemi: 2014-2020.
9. Elektrik şebekesi ve sokak aydınlatma sistemlerinin genişletilmesi ve modernleştirilmesi
Projenin amacı: Tüm yerel topluluk üyelerinin, hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, sokak aydınlatma
hizmetlerine erişimini teşvik etmek.
Özel hedefler:
-

Sokak aydınlatma sisteminin modernleştirilmesi ve genişletilmesi;
Yüksek performanslı aydınlatma teçhizatı, ve kaliteli ve yüksek performanslı aydınlatma
sağlamak için özel ekipman kullanılarak özel tüketimin azaltılması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Sokak aydınlatma şebekesinin bazı kısımları hala rehabilite edilmemiş olup enerji tüketimi
yüksektir; ayrıca, sokak aydınlatmasının olmadığı bölgeler de mevcuttur. Dolayısıyla sokak
aydınlatma şebekesinin bu kısımlarının rehabilite edilmesi ve genişletilmesi, ve tüketimi
azaltmak ve kişisel bütçelerden tasarruf etmek amacıyla ekonomik aydınlatma kaynaklarının
kullanılması gerekmektedir.
Temel faaliyetler:
-

Mihail Sorbul sokağı, DN73 D Racoviţa mahallesi, Egalitatii sokağında, vb. elektrik
şebekesi ve sokak aydınlatmalarının genişletilmesi;
Aydınlatma şebekesinde önemli onarımlar;
Mevcut aydınlatma kaynaklarının LED teknolojili kaynaklarla değiştirilmesi;
Ateşleme noktalarının rehabilite veya ikame edilmesi.

Tahmini değeri: 300.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe.
Tahmini uygulama dönemi: 2014-2020.
10. Mioveni kentinde su ve atıksu altyapılarının genişletilmesi, rehabilitasyonu ve
modernleştirilmesi
Projenin amacı: Kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak
Özel hedefler:
-

Mioveni’nin 5 bölgesinde de nüfusun %100’ünün su ve atıksu hizmetlerinden
yararlanmasını sağlamak;
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-

Nitelik ve nicelik bakımından AB standartlarına uygun içme suyunun temin edilmesini
sağlamak.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
-

Beş mahallenin dördünde kanalizasyon sistemi mevcuttur (Mioveni, Racoviţa, Colibaşi,
Clucereasa);
Kentin yüksekteki bölgelerinde su basıncı düşüktür (Piscul Ilinii ve Dealul Viilor sokakları);
Yağmur suyu drenaj şebekesi yeterli düzeyde gelişmemiş ve yalnızca Mioveni
mahallesinde düzenlenmiştir.

Temel faaliyetler:
-

Su dağıtım şebekesinin genişletilmesi ve rehabilitasyonu - Colibași mahallesi;
Kanalizasyon şebekesinin genişletilmesi ve rehabilitasyonu (Făget mahallesi, Colibași
mahallesi, diğer sokaklar);
Yağmur suyu şebekesinin genişletilmesi ve rehabilitasyonu;
Su sağlama sisteminin olduğu bölgelerde su arıtma kapasitesinin artırılması;
Kentin yüksek bölgelerinde pompalama istasyonları tarafından su basıncı ve akışının
artırmasının sağlanması.

Tahmini değeri: 5.000.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe.
Tahmini uygulama dönemi: 2014-2020.
11. Binaların termal rehabilitasyonu: Okul – ana bina ZK + 2, Okul Atölyesi - G, Spor salonu G, Mioveni Makine İnşaat Teknoloji Lisesi’ne ait.
Projenin amacı: Mioveni’de lise eğitimine yönelik altyapıyı iyileştirmek.
Özel hedefler: Mioveni Makine İnşaat Teknoloji Lisesi binalarının termal rehabilitasyonu.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Binalarda daha önce termal yalıtım uygulanmamış, dış cepheler hasar görmüştür. Bu nedenle
büyük ölçüde ısı kayıpları oluşmakta ve eğitim uygunsuz ortamda sürdürülmektedir.
Tahmini değeri: 4.600.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe, devlet bütçesi.
Tahmini uygulama dönemi: 2018-2020.
12. Argeşel nehri üzerine köprü kurulması: Racoviţa mahallesi - Mioveni kenti, DN73D ve
DC 85 arası
Projenin amacı: Vatandaşların Mioveni’de kent düzeyindeki ulaşım altyapısına erişebilirliğini
artırmak.
Özel hedefler: DN73D ve DC85 arasına köprü inşa edilmesi.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi: Racoviţa mahallesi ve Davideşti beldesi arasında
bağlantı yolu yoktur.
Temel faaliyetler:
-

Tasarım hizmetlerinin alınması;
İnşaat sahası alım hizmetleri;
Teknik destek hizmetlerinin alınması;
İnşaat işlerinin üstlenilmesi;
Proje izleme ve değerlendirme.
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Tahmini değeri: 29.000.000,00 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe, devlet bütçesi.
Tahmini uygulama dönemi: 2018-2021.
13. Anaokulu biriminin inşası– İşlevsel alt montaj işlemlerinin tamamlanması
Projenin amacı: Mioveni’de anaokulu eğitimine yönelik eğitim altyapısını iyileştirmek.
Özel hedefler: Champions Anaokulu’nun işlevsel yeni bir bölüm inşa edilerek genişletilmesi.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Yerel eğitim ağının yeniden yapılandırılması, işlevsel okul öncesi birimi fazlalığına yol açmıştır.
Temel faaliyetler:
-

Tasarım hizmetlerinin alınması;
İnşaat sahası alım hizmetleri;
Teknik destek hizmetlerinin alınması;
İnşaat işlerinin üstlenilmesi;
Proje izleme ve değerlendirme.

Tahmini değeri: 1.900.000 Rumen Leyi.
Olası finansman kaynakları: Yerel bütçe, devlet bütçesi.
Tahmini uygulama dönemi: 2018-2020.

2017-2027 döneminde (ön) fizibilite etütleri, fırsat çalışmaları, teknik dokümantasyon önerilen
büyük projeler:
1. Aydınlatma yönetimi ve verimli enerji tüketimine yönelik akıllı sistemlerin uygulanması
Proje hedefleri:
-

Sokak aydınlatma sisteminin modernleştirilmesi ve genişletilmesi;
Vatandaşların tüketiminin azaltılması ve kişisel bütçelerinde tasarruf sağlanması;
Sokaklar ve yaya geçitlerindeki ışıklandırmanın, bireysel ve toplu konfor ve güvenlik
ihtiyaçları bakımından yeterliliğinin, yürürlükteki kurallarda mevcut olmasının ve AB
yönergeleriyle uyumluluğunun sağlanması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
(Uzaktan yönetim, izleme ve kontrol aracılığıyla) Elektrik tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı,
enerji teminini işletim saatlerinin dışında aksatmaya ihtiyaç duyulmaksızın, sokak aydınlatma
şebekesinde gerçek zamanlı olarak ve uzaktan kontrol aracılığıyla azami esneklik sağlayan bir
çözümdür. Böylece uzaktan kontrol ile ışıklandırma açılabilir/kapanabilir, otomatik programlama
ile ışık yoğunluğu ayarlanabilir; trafiğin olmadığı saatlerde mimari aydınlatma sistemleri kapanır;
ışık yoğunluğunu mevcut (yol veya yaya) trafiğe göre ayarlama fırsatı sunulur; sokak aydınlatma
sistemi bölgeselleştirilir (karayolu trafiğinin olduğu bölgeler, yerleşim bölgeleri, vb.); sokak
aydınlatma sistemini gözetmek üzere gezici devriye ihtiyacını ortadan kaldırır; bakım işlemleri
optimize edilir, ve çalışma ömürleri %15-20 oranında artırılarak ampullerin etkili çalıştığı saatleri
azaltır. Bu çözüm iyileştirildiğinde, %30-35’e kadar azaltım sağlanabilir.
Oryantasyon faaliyetleri:
-

Belirlenen bölgelerde elektrik tasarrufu sağlayan cihazların kurulması;
BT sisteminin kurulması.
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Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemi boyunca AB + ulusal fonlar, ve
yerel bütçe
2. Arıtma çamurunun kullanımı/geri kazanımı/bertaraf edilmesine yönelik tesisat
Proje hedefleri:
-

Çevre koruma;
AB hedef ve alt hedeflerine uyulması.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Arıtma çamuru, atıksu arıtma işleminin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kentteki arıtma tesisinde
yoğunlaştırma ve susuzlaştırma işlemlerinden geçirildikten sonra, kurutma yataklarına
boşaltılmaktadır. Arıtma tesisinde de, ortaya çıkan çamurun geri kazanımı/nihai bertarafına
yönelik bir tesis mevcut değildir. Çamuru depolamak, yetkili depo alanının kapasitesi tüketilene
kadar, yalnızca kısa vadeli bir çözümdür. Mioveni’de bulunan depolama rampası kapatılmıştır;
bölgedeki tek uygun depolama sahası olan Albota’daki ekolojik rampa, arıtma çamurunu kabul
etmemektedir ve çamurun kullanımı/geri kazanımı/bertaraf edilmesine yönelik gerekli
imkanlara sahip değildir.
Oryantasyon faaliyetleri:
-

Arıtma çamurunu kullanmak/yarar sağlamak/gidermek için Mioveni’de ve ildeki mevcut
duruma uyum sağlayacak çözümün tanımlanması.
Arıtma çamurunun geri kazanılmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar, yerel bütçe.
3. Bahçe-park oluşturma
Proje hedefleri:
-

Kentte yeşil alanların kalitesini artırmak;
Mioveni’nin cazibesini artırmak;
Kentte turizm altyapısını genişletmek ve çeşitlendirmek;
Turizm imkanlarını çeşitlendirmek;
Kente gelen turistlerin sayısını artırmak.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
-

Kentte yeşil alan ve dinlenme alanlarının yetersizliği;
Kenti ziyaret edenlerin sayısının düşüklüğü.

Oryantasyon faaliyetleri:
-

Mioveni ve Colibaşi mahalleleri arasında, 25 hektarlık alan üzerinde, şunlar dahil, bahçepark kurulması: ağaçlıklı yolların yapımı; bisiklet yolu; ağaç, çalı ve çiçek ekimi; otomatik
sulama şebekesinin oluşturulması; aydınlatma teçhizatının enerji verimliliği ilkelerine
uygun biçimde inşası; oyun alanlarının oluşturulması; spor sahalarının kurulması; seyirlik
alanların oluşturulması; botanik bahçe ve sergi alanlarının oluşturulması; hayvanat
bahçesi alanının oluşturulması; ekolojik mobilyalar, bilgi büfeleri ve bilgi panellerinin
yerleştirilmesi.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar, yerel bütçe.
4. Entegre uyarı ve alarm projesi
Proje hedefleri:
Acil durumlarda hizmetlerin işler durumda olmasını ve en uygun müdahale kapasitesini
sağlamak.
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Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Halk, maddi varlıklar, kültürel ve arşivsel değerler ve çevre, afetlerin yarattığı etkilerden
korunmalıdır.
Oryantasyon faaliyetleri:
-

Gerekli ekipman ile donatılması (sirenler, kontrol noktasının donanımına yönelik
bilgisayarlar, filtre-havalandırma kurulumu, telefon santrali);
Sivil sığınakların oluşturulması.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar, yerel bütçe.
5. Vierosi Manastırı’nın restorasyonu, sermayeye çevrilmesi ve turizm seferlerinin
başlatılması
Proje hedefleri:
Ulusal turizm seferlerine dahil edilmek üzere, Vierosi Manastırı’nın restorasyonu ve işlevsel
rehabilitasyonu.
Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Anıtın işlevsel durumu istikrarsızdır. Beşeri turizm potansiyeli yeterince sermayeye
dönüştürülmemektedir.
Oryantasyon faaliyetleri:
-

Dış düzenlemeleri de dahil olmak üzere, tarihi anıtın korunması, düzenlenmesi ve
işlevsel restorasyonu;
Sergi alanları gibi kültürel ortamlar oluşturularak anıt ile uyumlu işlevlerin uygulamaya
başlanması.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar.
6. Mioveni merkez bölgesinde yoğun faaliyet noktaları
Proje hedefleri:
-

Kablosuz internet hizmetlerine halkın erişimini kolaylaştırmak;
Mioveni kentinde çeşitli kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi ve internet erişim noktaları
oluşturarak halkın iletişim imkanlarının iyileştirilmesi.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Kent merkezinde internet hizmetlerinin ücretsiz kullanımı; Kentin, halkın yardımına koşarken bir
yandan da gençler arasındaki interaktif bilgi alışverişine modern, kolay erişilebilir ve etkili
biçimde katkıda bulunması.
Şu ekipman ile internet erişimi sağlanabilir: Cep telefonları ve tabletler; dizüstü bilgisayarlar;
PDA’lar (kişisel dijital yardımcılar). Bu cihazlarda dahili Wi-Fi teknolojisi bulunmalıdır. Cep
telefonları ve PDA’ların çoğu Wi-Fi yetkinliğine sahiptir. Cep telefonlarında Wi-Fi radyo iletim
teknolojisi kullanılmalıdır.
Oryantasyon faaliyetleri:
-

-

Kablosuz erişim noktalarının yerlerinin, mümkün olduğunca çok sayıda kamu yararı
sağlayan alanı kapsayacak ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeki internete
erişim ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tespit edilmesi;
Kablosuz internet hizmetinin kapsama alanının, Mioveni kentinde mümkün olduğunca
büyük bir alanı içerecek biçimde ölçülmesi;
Sistemin kurulumu için seçilen yerlere uygun ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi;
Kablosuz internet sunumuna yönelik altyapının hayata geçirilmesi;
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-

Gerekli ekipman ve aksesuarların temin edilmesi;
Optik fiberden yapılan sisteme güç verilmesi;
Ekipmanın test edilmesi.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar, yerel bütçe, kamuözel ortaklığı.
7. Sürekli personel eğitim kampanyaları
Proje hedefleri:
-

Başta işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olanlar olmak üzere, çalışanların yaşam
boyu öğrenmeye erişimini teşvik ederek birey, örgüt, topluluk ve toplum düzeylerinde
yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunmak;

-

Çalışanların eğitime erişimini ve katılımını kolaylaştıracak sürekli mesleki eğitimlerin
finansmanına yönelik etkin ve sürdürülebilir programlar geliştirmek; bireysel, işveren,
devlet ve topluluk düzeylerinde sürekli mesleki eğitime yönelik yatırımları canlandırmak.

-

Sürekli mesleki eğitim alanında politikaların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde
işverenlerin ve sivil toplum örgütlerinin rolünü yeniden değerlendirerek yaşam boyu
öğrenme alanında iyi sosyal ortaklık uygulamalarından yararlanmak ve bu tür örnekleri
çoğaltmak.

-

İnsan sermayesinin gelişimini desteklemek için çalışanların rekabet edebilirliğini
artırmak.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Avrupa düzeyinde, AB ve entegrasyon sürecinde üye devletlerin ve müttefiklerin Ulusal Kalkınma
Stratejilerinin oluşturulmasında temel unsurlardan birinin mesleki eğitimle ilgili olduğu
görülmüştür. Mevcut kriz bağlamında ekonomik büyümeden söz edebilmek için, çalışanları tam
niteliklerle donatacak mesleki yeterliliklerin yeterli düzeyde geliştirilmesine odaklanılmalıdır.
Temel faaliyetler:
Eğitilecek alanların ve personelin tanımlanması.
Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar, Leonardo da Vinci
programı, yerel bütçe, kamu-özel ortaklığı.
8. Ekolojik eğitim kampanyaları
Özel hedefler:
-

Mioveni vatandaşlarını bilgilendirerek ve sorumluluk yükleyerek ekolojik davranışları
teşvik etmek;
Atık yönetimini iyileştirerek sürdürülebilir su yönetimi sistemlerini geliştirmek ve en az
30 ilçede tarih boyunca kirletilmiş bölgelerin sayısını azaltmak;
Atık yönetimi konusunda halkın farkındalığını artırmak.

Ele alınan ihtiyaçlar/sorunların gerekçesi:
Romanya’yı topluluk stratejileri ve Ulusal Atık Yönetimi Planı ile uyumlu hale getirmeye yönelik
ihtiyaç.
Temel faaliyetler:
-

Atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin fikir yarışması başlatarak kamuya
danışmak;
Başta liseler ve spor salonlarındaki öğrenci toplulukları olmak üzere, Mioveni’deki tüm
vatandaşlar düzeyinde ekolojik davranışları teşvik etmeye yönelik kampanyalar;
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-

Kentteki beş ilçe düzeyinde seçkili atık toplama kampanyaları;
Temel hedefi her türlü geri dönüşüm ve(ya) atık toplama kampanyası (örneğin, Let’s Do
It, Romanya temizlik kampanyası) olan şirketler veya STK’larla ortaklıkların kurulması ve
teşvik edilmesi.

Olası finansman kaynakları: 2014-2020 programlama dönemine ait fonlar.
Kalkınma projelerine yönelik mali kaynaklar ve sektörlere göre dağılımı:
Kalkınma projelerinin ve Kent işleyişinin finanse edilmesine yönelik kaynaklar şunlardır:
-

EU fonları;
Ulusal fonlar;
Yerel fonlar;
İçinde çeşitli desteklerin, cezalardan ve idari önlemlerden elde edilen gelirlerin,
vergilerin, vb. bulunduğu diğer işletme gelirleri.

İzleme ve değerlendirme
Önlemlerin ve kırsal kalkınma önlemlerine ilişkin özel işlemlerin uygulanmasına yönelik
kontroller bakımından, 1305/2013 sayılı AB Tüzüğü ve uygulama tüzüklerine uygun olarak,
yatırımların kontrolü amacıyla çiftliklere idari ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir
deyişle, diğer AB ülkeleri gibi Romanya da yatırımların kontrolünden sorumlu program
otoritesini belirlemiştir.
Tüm AB üye devletlerinin uyması gereken, tarımsal destek sağlanmasına yönelik AB
tüzüklerinden yola çıkılarak, izlemeye ilişkin düzenlemeler de bu kurallara uygun olacak biçimde
oluşturulmuştur. Çok yıllı operasyonların uygulanması, ilgili paydaşlardan oluşan İzleme Komitesi
tarafından yıllık olarak izlenmektedir.
Çiftçilerin yatırım yaptığı tür/faaliyete bağlı olarak, sübvansiyonlar yoluyla teşvikler çiftçilere
yıllık olarak verilmekte olup karmaşık yapıdaki projeler, projenin ne kadar sürede
tamamlanacağına bağlı olarak, çok yıllı dönem için oluşturulmaktadır.

3.4. Vaka incelemesi: Slovenya – Kranj
Slovenya, %39,9’u tarım alanları ve %51,6’sı ormanlardan oluşan toplam 20.273 km2
yüzölçümüne sahiptir. Toplam tarım alanlarının (602.000 ha) %57,9’u kalıcı çayırlar, %36,5’i ise
tarıma elverişli araziden oluşmaktadır. Tarımsal alanların %21’i NATURA 2000 alanı, %75’i ise
doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlar olarak belirlenmiştir.
Slovenya’da ortalama büyüklüğü 6,6 ha ve ortalama standart çıktısı yaklaşık 16.200 Avro olan
72.000’nin üzerinde tarım işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 61.000’i, 10 hektardan daha
az alanı ekip biçmekte, 62.100’ü ise 15.000 Avrodan daha az tutarda standart çıktı üretmektedir.
Çiftlik yöneticilerinin yalnızca %7,7’si genç çiftçilerdir.
Slovenya’da 2 milyonluk toplam nüfusun %43,7’si kırsal alanlarda, %56,3’ü ise ara bölgelerde
yaşamaktadır.
Slovenya, 30 Ekim 2014’te, 2014-2020 programlama dönemi için beş fonu kapsayan Ortaklık
Anlaşmasını imzalamıştır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu (CF), Avrupa
Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu (EMMF).
OA, Slovenya için aşağıdaki önceliklere odaklanmaktadır:
-

KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini ve Slovenya’nın yenilik kapasitesini artırmak için
araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlar;
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-

Yüksek kaliteli işleri teşvik ederek ve mevcut sosyal güçlükleri göz önünde
bulundururken eğitim ve öğretim sistemini iyileştirerek, istihdamı ve istihdam
edilebilirliğin artırılmasına yönelik teşviklerin desteklenmesi;

-

Enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir hareketlilik
ile düşük karbonlu ekonomiye geçişin teşvik edilmesi;

-

Ulaşım altyapısının kalitesinin artırılması, çevrenin daha iyi duruma getirilmesini ve
kaynakların verimli yönetimini sağlamaya yönelik altyapının oluşturulması;

-

Kamu yönetimi ve yargı sistemlerinin kurumsal kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması.

Fonlar, Slovenya’nın orta ve uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel taşı olup büyümeye ve
istihdam yaratmaya yönelik ek kamusal, ulusal ve özel mali kaynakları seferber edecek ve
ülkedeki bölgesel eşitsizlikleri azaltacaktır. Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (AYYF), KOBİ’lerin
finansmana erişimlerini kolaylaştırarak ve araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine yönelik
yatırımları teşvik ederek KOBİ’ler ve girişimcilik faaliyetleri için iyi ve destekleyici iş ortamının
oluşturulmasını teşvik edecektir. Slovenya’da kalkınmanın temel yönlerinin arasında, başta
kamusal altyapıda olmak üzere enerji verimliliğinin ve genel enerji yapısında yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen enerji payının daha yüksek olduğu, sürdürülebilir hareketliliğin teşvik
edildiği düşük karbonlu ekonomiye entegre geçiş yer almaktadır.
ERDF/CF’nin önemli bölümü, kamusal demiryolları altyapısı TEN-T standartlarıyla uyumlu hale
getirilerek demiryolu sektörü başta olmak üzere, Slovenya’nın altyapısını iyileştirmeye ve
sürdürülebilir hareketliliğe geçişi sağlamaya ayrılmıştır. Yatırımlar aynı zamanda kaliteli içme
suyuna erişime olanak veren sistemlerin oluşturulmasına odaklanmıştır.
Slovenya’nın kırsal alanları bakımından, EAFRD, ülkenin tarımsal verimliliğini ve kendine yeterlik
düzeyini artırırken diğer yandan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını artırmaya ve doğal
kaynaklar, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliğine uyum üzerinde olumlu etkiler yaratan tarım
uygulamalarını teşvik etmeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yatırımlar, bölge ortamının
potansiyellerine uygun olarak yeşil işlerin yaratılmasına ve kırsal alanların uyumlu ve
sürdürülebilir biçimde kalkındırılmasına da katkıda bulunmaktadır.
Bütçeyle ilgili olarak; 159,8 milyonu Avrupa’yı Birbirine Bağlama Aracı (CEF) (ulaşım amaçlı); 9,2
milyonu Genç İstihdam Girişimi (YEI); 21 milyonu En Yoksun Durumdakiler için Avrupa Fonu; 64
milyonu ise Avrupa Bölgesel İşbirliği (ETC) için olmak üzere, AB tarafından Slovenya’ya AB Uyum
Politikası Fonu (ERDF, ESF ve Uyum Fonu) kapsamında 3,25 milyar Avro tahsis edilmiştir. Tarım
sektörü ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla EAFRD’den 837,8 milyon Avro daha tahsis
edilecektir. EMFF tarafından tahsis edilen tutar ise 24,8 milyon Avrodur.
Slovenya, İBBS Düzey 2’ye göre iki uyum bölgesine ayrılmıştır: Daha gelişmiş Batı Slovenya, ve
daha az gelişmiş Doğu Slovenya bölgeleri. Batı Slovenya uyum bölgesi için 847 milyon Avro, Doğu
Slovenya uyum bölgesi için ise 1,26 milyar Avro mevcuttur. Uyum Fonu (CF), tüm ülke için
kullanıma hazırdır (1.055 milyar Avro).
Sürdürülebilir kentsel gelişim ve kamu hizmetlerine erişim alanları başta olmak üzere,
müdahalelerin bölgesel boyutuna özel önem verilmektedir. Toplam ERDF tahsisatının en az
%5,12’si, ağırlıklı olarak en fazla on bir kent belediyesine yönelik Entegre Bölgesel Yatırımlar (ITI)
aracılığıyla, Slovenya’da hayata geçirilen sürdürülebilir kentsel gelişim faaliyetlerine
yatırılacaktır. EMFF’den gelen ilave 5 milyon ve ERDF’den gelen 30 milyon Avro ile birlikte,
EAFRD’den gelen 41,8 milyon Avro ayrılacak ve EAFRD katkılarının en az %5’i ise CLLD için
ayrılacaktır.
Tahsisatın yaklaşık %20’sinin iklim değişikliği hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılması
planlanmaktadır.
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2007-2013 döneminde 3 program aracılığıyla uygulanan uyum politikası, ERDF, ESF ve CF ile eş
finanse edilen 1 operasyonel program (OP) aracılığıyla uygulanmaktadır.
EMFF’nin uygulanmasında EAFRD tarafından bir Kırsal Kalkınma Planı, bir de OP
desteklenmektedir.
Slovenya aynı zamanda on üç Avrupa Bölgesel İşbirliği programının katılımcısıdır.
Avrupa Komisyonu tarafından 13 Şubat 2015’te resmi olarak kabul edilen ve en son 23 Temmuz
2020’de değiştirilen Slovenya Kırsal Kalkınma Programı (KKP), 2014-2020 arasındaki 7 yıllık
dönem için hazır bulunan 1,1 milyar Avro tutarındaki kamu katkısının (838 milyon Avro AB
bütçesinden gelmektedir) kullanımına ilişkin olarak Slovenya’nın önceliklerini ana hatlarıyla
belirtmektedir.
Slovenya KKP üç önceliğe odaklanmaktadır:
-

İlk öncelik– Tarım ve ormancılığa ilişkin ekosistemlerin eski haline getirilmesi, korunması
ve iyileştirilmesi – kapsamında Slovenya’da ekilebilir toprağın yaklaşık üçte biri,
biyoçeşitliliğin ve su ve toprak yönetiminin iyileştirilmesine yönelik finanse edilen
sözleşmelerin kapsamına alınacaktır;

-

İkinci öncelik – Tarım sektörünün rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir ormancılık –
kapsamında, çiftliklerin %2,31’i ekonomik ve çevresel yatırım desteği alacaktır (daha
yüksek kaynak verimliliği dahil);

-

Üçüncü öncelik – Kırsal alanlarda sosyal içerme ve yerel kalkınma – kapsamında ise,
nüfusun %66’sının yerel kalkınma stratejileri kapsamına alınması ve yaklaşık 361 yeni
işin yaratılması beklenmektedir.

Slovenya, AB tarafından önerilen önlemler arasından şunları uygulamaya karar vermiştir:
-

Önlem 1 - Bilgi aktarma ve bilgilendirme faaliyetleri;

-

Önlem 2 - Danışmanlık hizmetleri, çiftlik yönetimi ve çiftliklere yönelik yardım hizmetleri;

-

Önlem 3 - Tarım ürünleri ve gıda maddelerine yönelik kalite programları;

-

Önlem 4 - Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar;

-

Önlem 6 - Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme;

-

Önlem 7 - Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi;

-

Önlem 8 - Orman bölgelerini kalkındırmaya ve ormanların yaşayabilirliğini artırmaya
yönelik yatırımlar;

-

Önlem 9 - Üretici grupları ve örgütlerinin kurulması;

-

Önlem 10 - Tarım-çevre-iklim;

-

Önlem 11 - Organik tarım;

-

Önlem 13 - Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler;

-

Önlem 14 - Hayvan Sağlığı;

-

Önlem 16 – İşbirliği;

-

Önlem 19 - Toplum öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik destek;

-

Önlem 20 – Teknik yardım;

-

Önlem 113 – Erken emeklilik;

-

Önlem 131 – Standartların yerine getirilmesi.
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Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük dört KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 13: Doğal koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler için 252 milyon Avro
tahsis edilmiştir;

-

Önlem 4: Yatırımlar için 238 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 10: Tarım-çevre ve iklim önlemleri için 207 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 6: Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme için 117 milyon Avro tahsis edilmiştir.

2020 sonrası – Kurtarma ve dayanıklılık planı
Üye devletlerin Başkanları, 21 Temmuz 2020’de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’nde Çok Yıllı
Mali Çerçeve 2021-2027 ve Kurtarma Aracı üzerinde mutabık kalmıştır. Slovenya, AB
finansmanına yönelik istisnai bir kalkınma çerçevesi için müzakere etmiştir. Anlaşma,
Slovenya’ya COVID-19 krizinden sonra toparlanmayı kolaylaştıracak ve yeşil ve dijital dönüşüme
yönelik yatırımları teşvik edecek kapsamlı ek fonlar sağlayacaktır.
Slovenya, Yeni Nesil AB Kurtarma Aracı kapsamında yaklaşık 5,7 milyar Avro kullanabilecektir;
bu tutarın 3,2 milyarı kredi, 2,1 milyarı ise hibe biçimindedir (React-EU girişiminden 312 milyon,
Adil Geçiş Fonundan 134 milyon, Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması’ndan 1,8 milyar ve Kırsal
Kalkınma için 68 milyon Avro).
Şubat 2021’de, Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizmasının uygulanmasına zemin oluşturmak
üzere, Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması oluşturmaya ilişkin (AB) 2021/241 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü yürürlüğe girmiştir.
28 Nisan 2021 tarihli oturumunda, Slovenya Hükümeti, gelişim bölgeleri ve bileşenlerini içeren,
Kurtarma ve Dayanıklılık Fonundan (RRF) sağlanan fonların kullanımına zemin oluşturacak Ulusal
Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nı (UKDP) kabul etmiştir.
NOC gelişim alanları ve bileşenleri şunlardır:
YEŞİL DÖNÜŞÜM
•

Yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomide enerjinin verimli kullanımı

•

Binaların sürdürülebilir biçimde yenilenmesi

•

Temiz ve güvenli çevre

•

Sürdürülebilir hareketlilik

•

Döngüsel ekonomi – kaynakların verimli kullanımı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
•

Ekonomide dijital dönüşüm

•

Kamu sektörü ve kamu yönetiminde dijital dönüşüm

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BÜYÜME
•

AGY – Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

•

Üretkenliğin artırılması, yatırımcı dostu iş ortamı

•

İşgücü piyasası – olumsuz yapısal trendlerin sonuçlarını hafifletmeye yönelik önlemler

•

Slovenya’da turizmin ve turizm ve kültürel miras alanlarındaki altyapılara yönelik
yatırımların dönüştürülmesi

•

Dijital ve yeni mesleklerin gerektirdiği yetkinlikler başta olmak üzere, yetkinliklerin
pekiştirilmesi
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•

Etkili kamu kurumları

SAĞLIK HİZMETLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal güvenlik ve uzun süreli bakım

•

Konut politikası.

Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması oluşturmaya ilişkin Tüzüğe göre, üye devletler,
hazırladıkları UKDP’lerde, mevcut kaynakların en az %37’si olmak üzere, kaynakların %20’sinin
yeşil hedeflerin başarılmasına tahsis edilmesini sağlamalıdır. Slovenya’nın kurtarma ve
dayanıklılık planında yeşil hedefler için %43,45, dijital hedefler için ise %20,05 öngörülmektedir.
UKDP’de programın tamamlanacağı 2026 yılının sonuna kadar uygulanabilir önlemler ve projeler
öngörülmektedir. Kaynakların sınırlı olduğu göz önüne alındığında, UKDP’ye dahil edilemeyen
diğer yatırımlar, önlemler ve projeler başka fonlardan, diğer finansman programlarından ve
devlet bütçesinden finanse edilecektir.
Slovenya Hükümeti, UKDP’nin uygulanmasında ulusal koordinatörlük görevinin, Maliye
Bakanlığı’na bağlı, 1 Haziran 2021 tarihinde resmi olarak kurulacak ve görevlerini en geç 1
Ağustos 2021 itibarıyla yerine getirmeye başlayacak yeni bir organ tarafından üstlenilmesine
karar vermiştir.
Vaka incelemesinde ele alınan Kranj Şehri, Gorenjska bölgesinin ekonomik, ticari, trafik, eğitim
ve kültür merkezidir. 148 km2 yüzölçümüne sahiptir ve Kuzey Avrupa’dan Adriyatik’e ve Batı
Avrupa’dan doğuya doğru uzanan önemli trafik yollarının yol ağzında yer almaktadır. Şehir, Sava
nehrinin boylamsal güzergahı ile Jezersko and Ljubelj and Škofja Loka yönünde enlemsel
güzergahların akarsu kesişiminde, Kokra ve Sava nehir yataklarının birleştiği yerde 30 metre
derinlikte açılan karma işlevli rıhtım üzerinde gelişmiştir. Jože Pučnik Uluslararası
Havalimanı’ndan 6 km uzaklıkta bulunan şehrin en yüksek zirvesi Storžič’tir (2132 m).
İlgili vaka incelemesine ve sonuçlarına ilişkin veri ve bilgiler Kranj Şehri çalışanlarıyla yapılan
görüşmelerden ve masa başı araştırmalardan elde edilmiştir.
Yasal ve stratejik belgeler
Kranj’ın kırsal kalkınma politikasına yönelik temel stratejik belgelerin arasında, yukarıda sözü
geçen Slovenya Kırsal Kalkınma Programı yer almaktadır.
Belge, güncel AB programlama dönemi sona erene kadar (2014-2020) çok yıllı olarak
tanımlanmış ve onaylanmıştır.
Stratejik belgelerin kabul edilmesinde, Slovenya Tarım, Ormancılık ve Gıda Bakanlığı, başta kırsal
kalkınma önlemlerinin tanımı, planlaması ve uygulanmasına ilişkin 1305/2013 sayılı Tüzük olmak
üzere, AB tüzüklerine uymaktadır.
Yerel düzeyde, Kranj, kırsal kalkınmaya yönelik çok sayıda stratejik belge hazırlamış ve kabul
etmiş, veya bunların hazırlandığı süreçte yer almıştır.
Belgeleri hazırlama sürecinde ilgili sicillerden veriler alınmıştır. Buna ek olarak, söz konusu
sicillerden alınan veriler kullanılarak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik analiz ve inceleme
yapılmış ve elde edilen verilere göre öncelikler oluşturulmuştur.
Bazı strateji, program ve planlar şunlardır:
-

Gorenjska Bölgesel Kalkınma Programı
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"Gorenjska, burada yaşamak, çalışmak ve oynamak istiyorum” vizyonunu gerçekleştirmek
amacıyla belirlenen kalkınma alanları şöyledir: teknolojik gelişim, girişimcilik ve yenilik, insan
kaynaklarının gelişimi, turizm, çevre, mekan ve altyapı, kırsal bölgeler.
Buna ek olarak, aralarından bazılarının trafikle ilgili olduğu 17 yatırım önlemi belirlenmiştir: aktif
yaşam ve yaşam kalitesi, kamusal altyapı, çevre, mekansal gelişim, enerji tasarrufu ve
yenilenebilir enerji kullanımı. Kalkınma programında ulaşıma yönelik bazı yatırım önlemleri
listelenmiştir:
-

Gorenjska bölgesi için entegre ulaşım stratejisinin hazırlanması;

-

Raylı ulaşım ve otobüsle ulaşımın birbirine bağlanması;

-

Alpler bölgesindeki vadilerde trafiğin yavaşlatılması;

-

Bölgesel ağ portalının iyileştirilmesi ve varış noktasına yönelik zaman çizelgeleri ve
ulaşım seçeneklerinin gösterildiği mobil uygulamanın geliştirilmesi;

-

“Park Et Devam Et” sisteminin oluşturulması;

-

Yeşil ulaşım araçlarının getirilmesi (e-arabalar, e-bisikletler, e-motorlar, şarj istasyonları,
otopark düzenlemeleri);

-

Bisikletle ulaşımın teşvik edilmesine yönelik önlemler: Uzun mesafeli bisiklet yolu
boyunca bisiklet yolu ağlarının oluşturulması; bisiklet kiralama sisteminin oluşturulması;
ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımına yönelik teşvikler;

-

Şehir içi ve belediyeler arası bisiklet yolu bağlantılarının yapılması;

-

Yayalara yönelik alt projeler: Yayalar için yeni koridorların hayata geçirilmesi; 50 mevcut
yaya geçidinin uygun biçimde yeniden düzenlenmesi; şehir ve etrafındaki kırsal bölgeler
arasında yaya geçidi ağının oluşturulması;

-

Kamu tesislerinde ve dinlenme noktalarında otoparkların küçültülmesi ve yeşil alanların
oluşturulması;

-

Otopark alanları ve bisiklet park tesislerinin oluşturulması;

-

Otobüs – demiryolu ulaşımının entegrasyonu;

-

Uzaktan bisiklet bağlantılarının yerleştirilmesi.

-

Gorenjska košica yerel eylem grubuna yönelik yerel kalkınma stratejisi

Tematik faaliyet alanlarını (iş yaratımı; temel hizmetlerin geliştirilmesi; çevre ve doğanın
korunması; gençler, kadınlar ve diğer kırılgan grupların daha fazla katılımı) kapsayan strateji,
böylece girişimciliğin geliştirilmesi, hizmetlere erişim, çevre ve doğanın korunması gibi konulara
değinmekte ve aynı zamanda kırılgan hedef kitlelere yönelik kapsayıcılığın altını çizmektedir.
Stratejinin hedeflerinden biri, sürdürülebilir hareketliliğin geliştirilmesi, enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla çevre kirliliğinin azaltılmasıdır.

-

Kranj Belediyesinin 2030 için sürdürülebilir kentsel stratejisi

Sürdürülebilir kentsel stratejinin amacı, geçmişte uygulanan önlem ve stratejilerin amacına
uygunluğunu kontrol etmek, Kranj’da günümüzdeki yeni kalkınma koşullarına karşılık entegre
önlemleri yeniden tanımlamak ve üzerinde anlaşmaktır. Strateji aynı zamanda gelecekteki
güçlükleri dikkate almayı ve şehrin ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve Kranj’da yaşam kalitesini
artırmaya yönelik kullanılmamış iç potansiyelini etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.
Belgede tanımlanan stratejik hedeflerden biri şöyledir: “Kranj’da ve ötesinde hızlı, güvenli ve
sürdürülebilir ulaşım bağlantıları oluşturmaktayız”.
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-

Kranj Şehri için entegre ulaşım stratejisi

Slovenya belediyelerinde sürdürülebilir ulaşım planlamasına yönelik olarak, Altyapı Bakanlığı
tarafından, 2014-2020 döneminde Avrupa Uyum Politikası’nın uygulanmasına yönelik
Operasyonel Program kapsamında hayata geçirilmek üzere Entegre Ulaşım Operasyonları
Stratejisinin eş finanse edilmesine yönelik kamu ihalesi açılmıştır.
Belge aynı zamanda, Strateji’nin merkezi uygulama bölümünü oluşturan ve kısa vadeli önlemleri
belirleyen, kabul edildiği yıldan itibaren beş yıl içinde – yani 2017’den 2022’ye kadar uygulanacak daha ayrıntılı eylem-bütçe planının temelini oluşturmaktadır.
Kranj Şehri için Entegre Ulaşım Stratejisinin stratejik hedefleri şunlardır:
1. Kranj’da ve çevresinde hızlı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım bağlantıları oluşturmak;
2. Çocuklar ve gençler için makul fiyatlı, kaliteli ve yaratıcı ortamlar oluşturmak;
3. Trafik kültürünü pekiştirmek ve kent merkezlerinde trafiği yavaşlatmak;
4. Kentsel ve kırsal alanların uyumlu biçimde kalkındırılmasını sağlamak;
5. Temiz ve sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunmak; sosyal ortamların güvenli, sağlıklı ve
dostane olmasını sağlamak.

-

Stratejik Mekansal Plan (SMP)

Bu belge, önümüzdeki 10 ila 20 yıl için Kranj Belediyesi bölgesinde kalkınmaya yönelik uzun
vadeli vizyonu yansıtmaktadır. Kalkınmanın temel yönlerini tek tek bölgelere göre ana hatlarıyla
belirtmektedir. Daha kapsamlı altı içerik kümesinden oluşan plan, başlangıç noktaları ve
hedefleri, belediyenin tasarımı ve mekansal gelişimini, kamusal altyapının ekonomik gelişimini,
ve belediyelerde mekansal gelişime ilişkin kılavuzları belirlemektedir.
Sonuç olarak, konsept, belediyenin (Kranj, Golnik) önemli kentsel merkezlerinin daha ayrıntılı
imarıyla tanımlanmaktadır; bu merkezler için de kentsel planlar yapılmıştır.
SMP’de, ulaşım alanında şu kalkınma hedefleri tanımlanmıştır:
-

Kranj şehrinde ve kırsal içbölgelerde karayolu ağlarının modernleştirilmesi ve yapımı;

-

Yüksek hızlı demiryolları ve bölgesel çevre yolu demiryollarının yapımı;

-

Şehirleşmiş bölgelerde turizm ve dinlenme alanları (bisiklet sürme, yürüyüş, vb.)
açısından alternatif ulaşım olanaklarının geliştirilmesi;

-

Yoğunluğu artan günlük iş ve okul güzergahları üzerinde halk otobüsü sistemini ve
demiryolu yolcu hizmetlerinin tamamlanarak desteklenmesi.

-

Kranj Belediyesi’nin 2014–2020 için Turizm Geliştirme Stratejisi

Bu strateji ulaşım altyapısı alanında Kranj Belediyesi’nde turizmin geliştirilmesine yönelik uygun
koşulları sağlayacak önlemleri belirlemektedir:
-

Toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareketlilik (bisiklet ağı dahil);

-

Belediyelerin kendi içinde, demiryolu, otobüs terminali ve havalimanı arasında ve
yakınlardaki turistik yerlere (Krvavec Kayak Merkezi, Preddvor – Jezersko, vb.), kentsel
ve kırsal alanları birbirine bağlayan güvenli bisiklet yolu bağlantılarının ve sık toplu
taşıma imkanlarının sağlanması; şehir merkezinde otopark sisteminin iyileştirilmesi;
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motorlu karavanların park yerlerine yönelik çevre düzenlemesi (örneğin, Sava Adası);
turist otobüslerin park edileceği alanlar; taksiler ve servis araçları arasında rekabetin
teşvik edilmesi (sürdürülebilir hareketlilik ve taşıt park politikası);
-

Ziyaretçilere yönelik rehberlik sisteminin iyileştirilmesi;

-

Otoyollarda ve bölgesel yollarda potansiyel ziyaretçilere rehberlik edecek uygun
işaretlerin kullanılması; kentsel ve kırsal alanlardaki sağlayıcıları hedef alan (çoğunlukla
özel sektörden sağlayıcılara yönelik) sistemin tamamlanması (trafikle ilintili olmayan
levhalar politikası).

-

Kranj Belediyesi’nin 2014-2020 için Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP)

Ulaşım alanında, Kranj Belediyesi’nin dolaylı olarak çevresel salınımları azaltmasını sağlayacak
çeşitli önlemler tanımlanmıştır:
-

Kentsel yolcu taşımacılığına yönelik strateji geliştirilmesi ve kentsel yolcu taşımacılığının
iyileştirilmesine yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi (güzergahlar yeniden
tanımlanarak ve özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde araçların sıklığı artırılarak kentsel
yolcu taşımacılığının yenilenmesi; banliyö ulaşım araçlarına genel bakış ve kentsel
trafikle uyumlu hale getirilmesi, tüm otobüs duraklarına gelen otobüsleri gösteren
ekranların asılması);

-

Daha az yolcu sayısının beklendiği güzergahlarda akşamları standart otobüslerin
minibüsler ile değiştirilmesi; otobüs duraklarının düzenlenmesi; çevre dostu yolcu
taşımacılığı trafiğinin getirilmesi;

-

Trafik incelemesi ve trafik modelinin hazırlanması (hareketsiz trafiğe de vurgu
yapılmalıdır; örneğin, kamu alanlarına park edilmesi, toplu yolcu taşımacılığının
düzenlenmesi, yaya ve bisiklet trafiği gibi alternatif ulaşım yöntemlerine yönelik temel
ve destekleyici altyapının geliştirilmesi);

-

Sürdürülebilir park politikası;

-

Hareketlilik planlarının hazırlanması ve sürdürülebilir hareketliliğin teşvik edilmesi;

-

Alternatif ulaşım imkanlarının teşvik edilmesi;

-

Belediye araç filosunun modernleştirilmesi;

-

Trafik ışıklarının optimizasyonu;

-

Şehrin tarihi kısmında P + R sisteminin kurulması ve araçlara yönelik park kısıtlaması
getirilmesi.

-

Kranj Belediyesi’nin Belediye Çevre Koruma Programı

Belediye programında öncelikli sorunlar ve güçlükler tanımlanmıştır: Sürdürülebilir hareketliliğin
düzenlenmesi, niteliği bozulmuş alanların yeniden kullanılması, kaliteli yaşam ortamları, küresel
trendlere ayak uydurulması ve uluslararası girişimlere katılım. Programın amaçları şunlardır: CO2
emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, şehir sakinlerinin sağlığının
artırılması ve kaliteli yaşam ortamı oluşturulması, Kranj Belediyesi’nin çevre dostu gelişimine
yönelik çerçeve oluşturulması, tüketicilerin doğal kaynakları verimli kullanmasının sağlanması,
Kranj Belediyesi’nin şehir bölgesindeki çevresel risklerin yönetimi.
Programda, ulaşım alanındaki hedeflere ulaşmak için şu önlemler öngörülmüştür:
-

Kranj şehrinin Mestna belediyesinde trafikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının
azaltılması;
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-

Kranj Belediyesi’ne yönelik çevre koruma programı kapsamında dinlence amaçlı yol
ağlarının düzenlenmesi.

-

2020 ila 2023 döneminde Akıllı Şehir ve Kranj Halkına yönelik Dijital Gelişim Stratejisi

Kranj Belediyesi, Gorenjska bölgesinin merkezi olarak belediyenin kalkınmasının önündeki temel
güçlükleri tanımlayan Belediyenin 2030’a kadarki Sürdürülebilir Kentsel Stratejisini kabul
etmiştir. Söz konusu belgede aynı zamanda öncelikli tematik alanlar ve stratejik amaçlar
tanımlanmış olup dijitalleşme, bunların neredeyse hepsinin yerine getirilmesine önemli katkı
sağlayacaktır.
Günümüzde de yaygın olan dijitalleşme, gelecekte yaşamın ve iş hayatının neredeyse tüm
alanlarını çok daha fazla etkileyecektir. Bu nedenle, Kranj’ın entegre gelişimi için iyi düşünülmüş
stratejik planlamaya dayalı olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
Strateji, gelecekte önemi ortaya çıkacak yeni hizmet, çözüm ve teknolojilere açık olduğu için,
kalkınmaya yönelik daha uzun bir dönem için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Dijital kentsel
gelişim stratejisinin getirilmesinin amacı, açık koordinasyon, bağlantılı süreçler ve platformlar,
anlaşılır ve erişilebilir veriler ve yeterince güçlü iletişimi içinde barındıran düzenlenmiş bilgi ve
iletişim ortamının oluşturulmasıdır. Bu tür bir ortamda mevcut ve yeni çözümler, vatandaşların,
ekonominin ve şehir yönetiminin ihtiyaçlarına yönelik doğru kullanılan bilgi kaynaklarıyla birlikte
birbirine bağlı bir bütün oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Stratejinin aynı zamanda gelişime açık
alanları ve bazı somut adımları tanımlaması ona yakın gelecekte de uygulama değeri
kazandırmaktadır. Kranj Belediyesi’nde dijitalleşme alanında yapılan ön durum analizine göre,
şehir yönetiminin tüm kilit işlevleri bilgi açısından desteklenmekte olup, şehir yönetiminin
çalışmalarında ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli çözümler tahsis edilmiştir.
Analiz aynı zamanda bu çözümlerin birbiriyle arasındaki bağın zayıf olduğunu, genellikle birbiriyle
tamamen bağlantısız sistemler üzerine kurulduğunu ve yönetildiğini, ve çoğunlukla hedef kitleler
tarafından az bilindiğini ve kullanıldığını göstermektedir. Strateji, mevcut ilgili çözümleri birbirine
bağlayacak ve Kranj Belediyesi’nin bağlantılı bilgi ortamında yeni hizmetlerin daha hızlı
geliştirilmesini sağlayacak bir gelişim kavramıdır.
Tüm belgeler çok yıllıktır, yani 2016-2020 programlama dönemi için hazırlanmıştır, ve planlama
dönemi Avrupa Komisyonu’nunkiyle senkronize edilmiş olup yeni belge 2027’ye kadarki dönemi
izleyecektir.
Kranj Belediyesi’nin idari birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği
Kranj Belediyesi’nin birimleri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Denetim Kuruludur.
Belediye Meclisi, Kranj Belediyesi’nin hak ve görevleri kapsamındaki tüm konularda karar alan
en yüksek karar organıdır.
Belediye Meclisi 33 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Meclisi’nin daimi çalışma komiteleri şunlardır:
1. Görev yetkisiyle ilgili sorular, seçim ve atama komitesi;
2. Yasal konulara ilişkin komite;
3. Ödül ve takdir komitesi;
4. Vatandaşların girişimleri ve şikayetlerine ilişkin komite;
5. Belediyeler arası ve uluslararası işbirliği komitesi;
6. Finansman ve mülkiyetle ilgili konulara ilişkin komite;
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7. Çevre, mekansal planlama ve kamu hizmetleri altyapısına ilişkin komite;
8. Sosyal etkinlikler, sağlık hizmetleri ve eğitim komitesi;
9. Kültür ve spor komitesi;
10. Ekonomi, turizm ve tarım komitesi;
11. Konutlara ilişkin komite.
Belediye Başkanı, bu görevini meslek ya da meslek dışı olarak yerine getirir ve bu kararını
Belediye Meclisi’ne yazılı olarak bildirir.
Denetim Kurulu, Belediyede kamu harcamalarını denetleyen en yüksek organdır. Yetkileri
kapsamında, Denetim Kurulu:
1. Kranj Belediyesi’nin varlıklarının kullanımını kontrol eder;
2. Belediye bütçesinin amaca yönelik ve uygun kullanımını denetler;
3. Bütçe fonlarının kullanıcılarının mali operasyonlarını izler.
5 üyeden oluşan Denetim Kurulu, elde ettiği bulguları en az yılda bir kez Belediye Meclisi’ne
rapor edecektir.
Şehir yönetiminin görevleri aşağıdaki kurum içi birimlerde yerine getirilir:
-

İletişim ve Protokol Birimi ve Belediye Meclisi ve Yerel Topluluklar Birimi’ni bünyesinde
bulunduran Belediye Başkanlığı;

-

Sosyal Etkinlikler Ofisi;

-

Ekonomik İşler Birimi ve Ulaştırma Birimi’nin bünyesinde faaliyet gösterdiği Ekonomik
İşler ve Ulaştırma Ofisi;

-

Mekansal İşlemler Birimi’nin bünyesinde faaliyet gösterdiği Çevre ve Mekansal Planlama
Birimi;

-

Kalkınma ve Akıllı Topluluklar Birimi ve Proje Birimi’ni bünyesinde bulunduran Kalkınma,
Akıllı Topluluklar ve Projeler Ofisi;

-

Finans Birimi, Hukuk ve Personel İşleri Birimi, Genel İşler ve Sivil Savunma ve Çözüm
Birimi ve Ortak Alım ve Kamu Alım Birimi’nin bünyesinde faaliyet gösterdiği Finans ve
Genel İşler Sektörü.

Ortak belediye yönetiminin organlarından biri olarak Kranj Belediyeler Arası Denetim Kurulu,
kurucu belediyelerin bölgelerinde, ortak belediye yönetim organının kuruluşuna ilişkin
kararnameye uygun olarak teftiş ve devriye denetimi alanında idari ve hafif suçlarla ilgili
görevleri yerine getirmektedir.
Ortak belediye yönetiminin organlarından başka biri olarak Kranj Ortak İç Denetim Hizmetleri,
ortak belediye yönetim organının kuruluşuna ilişkin kararnameye uygun olarak kurucu
belediyelerin ve bu belediyelerin doğrudan ve dolaylı bütçe kullanıcılarının iç denetim işlevlerini
belirleme ve etkin biçimde yerine getirme görevlerini yerine getirir.
Kapsadıkları alana bağlı olarak, kurum içi birimler aynı zamanda devletin yetki alanına giren ve
devletin belediyeye devrettiği görevleri de yerine getirmektedir.

Ekonomik faaliyetler
Ekonomik İşler ve Ulaştırma Ofisi bünyesinde, diğer şeylerin yanı sıra, çocuk oyun alanları, yeşil
alanlar ve diğer kamusal alanlar, ve ışıklandırma da dahil olmak üzere çeşitli tesislerin ve belediye
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altyapı ağlarının bakımı alanında profesyonel, teknik, gelişimsel, kurumsal ve idari görevleri
yerine getirmektedir.
Bunlara ek olarak, zorunlu ve isteğe bağlı altyapı hizmetleri (içme suyu temini, şehir ve yağmur
suyunun drenajı ve arıtımı, belirli evsel atık türlerinin toplanması ve arıtımı, evsel atıkların
işlenmesi veya bertaraf edilmesinden kalan kalıntıların bertaraf edilmesi ve kamusal alanların
düzenlenmesi ve temizliği, vb.) alanında çeşitli görevleri de yerine getirmektedir.
Birim aynı zamanda enerji, mezarlık ve cenaze faaliyetleri ve su yönetimi, ekonominin
geliştirilmesi ve entegrasyonunun teşvik edilmesine ilişkin görevlerin planlanması ve
uygulanması, girişimcilik, bayındırlık işleri ve sosyal girişimcilik, tarımın desteklenmesi,
ormancılık ve kırsal kalkınma, terk edilmiş hayvanların korunması, turizm etkinlikleri gibi
alanlardaki idari görevlerden sorumludur ve yiyecek-içecek hizmetleri ve ticaret alanlarında da
idari görevleri yerine getirmektedir.

Tarım, ormancılık ve kırsal alanların bakımına ve gelişiminin teşvik edilmesine yönelik yardım
Kranj Belediyesi her yıl, Kranj Belediyesi’nde tarım, ormancılık ve kırsal alanların korunması ve
gelişiminin teşvik edilmesine yardımcı olmak üzere fon tahsis etmektedir. Bu yardım, 2015-2020
programlama dönemi için Kranj Belediyesi’nde tarım, ormancılık ve kırsal alanların bakımı ve
gelişiminin teşvik edilmesine yönelik yardım sağlanmasına ilişkin kurallara dayanarak
verilmektedir. Hala yürürlükte olan bu Kurallar 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacaktır.
2021
Kranj Belediyesi, 2021 yılı için mevcut bütçeden, Kranj Belediyesi’nde tarım, ormancılık ve kırsal
alanların bakımı ve gelişiminin teşvik edilmesine yönelik yardımlar için 153.400 Avro ayırmıştır.
Kamu ihalesi çeşitli önlemleri içermektedir:
-

Tarımsal üretim alanında, birincil tarımsal üretimle bağlantılı tarım işletmelerinin maddi
ve maddi olmayan varlıklarına yapılacak yatırımlara yönelik yardımları, tarım ve orman
arazilerinin kapsayacağı alanların belirlenmesine yönelik yardımlar ve tarım işletmeleri
tarafından kültürel mirasların korunmasına yönelik yardımları içerir;

-

Tarım ürünlerinin işlenmesi, yardımcı faaliyetler ve ormancılık alanlarında, Kranj
Belediyesi, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ve çiftliklerde tarım
dışı faaliyetlere yapılacak yatırımlara yönelik yardım sağlamaktadır. Bu alandaki başka
bir önlem ise ormanlarda güvenli çalışmaya yönelik yatırımları desteklemektedir;

-

İhalede aynı zamanda mesleki, ikincil tarım ve ormancılık programları ile eğitim desteğini
ve tarım, ormancılık ve kırsal kalkınma alanlarında çalışan birliklerin faaliyetlerine
yönelik destek içeren önlemler yer almaktadır.

Sosyal koruma
Sosyal koruma faaliyetleri toplumdaki birey, aile ve grupların toplumsal sorunlarının önlenmesi
ve çözüme kavuşturulmasını kapsar. Sistematik olarak, vatandaş hakları da dahil olmak üzere
sosyal koruma alanı, yerel topluluklara yönelik çeşitli kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle
düzenlenmektedir.
-

Kranj Belediyesi ile eş finanse edilen alanlar

Kranj Belediyesi, sosyal güvenlik haklarının, ve bu tür ihtiyaçları olan vatandaşların yardım
istediği Kranj Huzurevi tarafından sağlanan aileye evde yardım hizmetinin düzenlenmesi ve
finanse edilmesinden sorumludur.
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Kabul edilen mevzuata uygun olarak, Kranj Belediyesi, düzenlemelerle belirlenen koşullar
çerçevesinde, şehir bütçesinden şunları da (ortak) finanse etmektedir: Yetişkinlere yönelik sosyal
yardım kurumlarının hizmet maliyetleri, aile yardımcıları, sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri, RK
Kranj Bölge Birliği.
-

Özel belediye programları

Kranj Belediyesi, şehir bütçesinden özel belediye programlarına da fon sağlamaktadır. Bu
programlar: Sığınma evleri, kimsesiz ve evsiz annelere yönelik barınma evleri, Gıda dağıtımı,
Evsizler barınağı, Škrlovc – gençlere ve ailelere yönelik gündüz bakımevi, Yeniden Entegrasyon
Merkezi, E-tedarik, Tek seferlik nakit sosyal yardım, Kranj Koruma ve İş Merkezi.

Finansman:
Kranj Belediyesi kendi kaynaklarından, ulusal bütçeden ve kredilerden finansman sağlamaktadır.
Kranj Belediyesi’nin özkaynakları varlıklardan, ve Kranj Belediyesi’nin operasyonları ve diğer
görevlerinden elde edilen gelirleri içerir.
Kamu açısından önem taşıyan yerel konuların finanse edilmesinde, Belediye, kanunda belirtildiği
şekilde vergilerden gelir elde etme hakkına sahiptir.
Bütçe fonları bu Şartta, kararnamelerde ve kanunda bu tür fonların kullanımına yönelik tüm
koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yayınlanabilir.

Sosyal koruma
Sosyal koruma faaliyetleri toplumdaki birey, aile ve grupların toplumsal sorunlarının önlenmesi
ve çözüme kavuşturulmasını kapsar. Sistematik olarak, vatandaş hakları da dahil olmak üzere
sosyal koruma alanı, yerel topluluklara yönelik çeşitli kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle
düzenlenmektedir.
Kranj Belediyesi ile eş finanse edilen alanlar
Kranj Belediyesi, sosyal güvenlik haklarının, ve bu tür ihtiyaçları olan vatandaşların yardım
istediği Kranj Huzurevi tarafından sağlanan aileye evde yardım hizmetinin düzenlenmesi ve
finanse edilmesinden sorumludur.
Kabul edilen mevzuata uygun olarak, Kranj Belediyesi, düzenlemelerle belirlenen koşullar
çerçevesinde, şehir bütçesinden şunları da (ortak) finanse etmektedir: Yetişkinlere yönelik sosyal
yardım kurumlarının hizmet maliyetleri, aile yardımcıları, sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri, RK
Kranj Bölge Birliği.
Özel belediye programları
Kranj Belediyesi, şehir bütçesinden özel belediye programlarına da fon sağlamaktadır. Bu
programlar: Sığınma evleri, kimsesiz ve evsiz annelere yönelik barınma evleri, Gıda dağıtımı,
Evsizler barınağı, Škrlovc – gençlere ve ailelere yönelik gündüz bakımevi, Yeniden Entegrasyon
Merkezi, E-tedarik, Tek seferlik nakit sosyal yardım, Kranj Koruma ve İş Merkezi.
Kranj Şehrinde yürütülen AB Projeleri
1. Stane Žagar İlkokulu’nun spor salonunun genişletilmesi - Kranj
Proje hakkında:
Finansman: ERDF – Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Operasyon süresi: Haziran 2021 - Haziran 2022
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Operasyonun toplam değeri = 2.847.632,20 Avro
Eş finansman (AB %80 + RS %20 ) = 1.443.446,21 Avro
Kranj’ın özkaynakları = 1.404.185,99 Avro
Proje özeti:
Kranj şehir merkezinde bulunan Stane Žagar İlkokulu 1961 yılında inşa edilmiştir. Çevrede ikamet
edilen mahallelerin hızla gelişmesi, son yıllarda yabancı bölgelerden ailelerin olağanüstü göçü,
değişen öğretim yöntemleri ve günümüzün mekansal standartları nedeniyle, Kranj Stane Žagar
İlkokulu çok sayıda yeni sosyal, mekansal ve pedagojik güçlükle karşılaşmaktadır. Mevcut binada
yeterli alana sahip derslikler ve spor salonunun eksikliği hissedilmekte olup eklenen eski
prefabrik bina öğretim için kesinlikle uygunsuzdur. Stane Žagar İlkokulu gibi hassas bir kentsel
alanda gençlere yönelik eğitim ve spor faaliyetleri için uygun koşulların sağlanması, yaşam
kalitesi, sosyal güvenlik, ve kentsel alanın bu bölümünde sosyal, fiziksel ve işlevsel bozulmaların
önlenmesi açısından önemli bir faktördür.
Projenin amacı, bozulmayı azaltmak ve Planina yerleşim bölgesinin canlandırılmamış kentsel
bölgesindeki Kranj Stane Žagar İlkokulu binasının yanına okula ait spor salonu, altı derslik ve açık
hava oyun alanının bulunduğu neredeyse sıfır enerjili ek bina inşa ederek şehrin iç kısımlarını
etkinleştirmektir.
Operasyon, aşağıdaki genel hedeflerin yerine getirilmesine katkıda bulunacaktır:
•

Planina yerleşim bölgesindeki Kranj Stane Žagar İlkokulu’nun canlandırılmamış kentsel
alanlarında, ve dolaylı olarak, okul bölgesinin bulunduğu Starj Kranj ve Savska Cesta’nın
canlandırılmamış bölgelerinde daha fazla sosyal, işlevsel ve fiziksel bozulma riskini
azaltmak;

•

Kranj şehrinde Stane Žagar İlkokulu’nun mevcut kentsel alanının verimli ve kaliteli
kullanımını sağlamak;

•

Doğanın verimli yönetimini ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak;

•

Planina yerleşim bölgesindeki gençlerin yaşam koşullarını ve sahip olduğu fırsatları diğer
kentsel ortamdakilerle eşit hale getirmek.

2. Cankarjeva ulica 2 üzerindeki binanın renovasyonu
Proje hakkında:
Finansman: ERDF – Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Operasyon süresi: Mart 2021 - Mayıs 2022
Operasyonun toplam değeri = 1.905.653,02 Avro
Eş finansman (EU + RS) = 1.486.786,26 Avro
Kranj’ın özkaynakları = 418.866,76 Avro
Proje özeti:
Uyumlu Bölgesel Kalkınmanın Teşvik Edilmesi Kanunu Madde 29 ve Şehir Belediyesinin Niyet
Beyanı uyarınca, Kranj Belediyesi, 2014’te devlet mülkiyetinin ücretsiz devrine ilişkin sözleşme
ile, Slovenya Cumhuriyeti’nden Kranj’ın tarihi bölgesinin merkezindeki Cankarjeva 2 sokağında
bulunan boş binayı almıştır. İnşaat lisesinin şehir merkezinden çıkarıldığı 2006 yılından beri terk
edilmiş haldeki binanın mevcut durumu hiçbir kamu programının uygulanması için elverişli
değildir. Terk edilmiş bina, şehir merkezinin bu kısmının görüntüsünü bozmakta ve genel olarak
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Cankarjeva ulica’nın daha geniş bölümünün değerini azaltmaktadır. Binanın tamamen
yenilenmesi gerekmektedir. Tam da bu nedenle, ne Slovenya Cumhuriyeti ne de Kranj daha önce
bunun için uygun yatırımcı bulabilmiştir.
Bina, yerel öneme sahip bir anıt olarak korunan ve sosyal bozulmaya uğradığından şüphe edilen
bir bölge olan Kranj-Mestno jedro bölgesindedir.
Stari Kranj bölgesinde Kranj Müzik Okulu’nun faaliyetleri ve amatör kültür faaliyetleri
yürütülmektedir, ancak bunlar, uygunsuz ve kısmen kiralanmış tesislerde gerçekleştirilmektedir.
Bu durum ise faaliyetlerin kapsamının genişletilmesinin önüne geçmekte ve faaliyetlerin şehir
merkezinin dışındaki yerlerde yapılması yönünde baskı oluşturmaktadır.
Operasyonun temel amacı, Cankarjeva ulica 2’de eski inşaat lisesinin bulunduğu terk edilmiş
binayı yenileyerek ve yeniden etkinleştirerek, ve kültür (Kranj Müzik Okulu) ve amatör kültür
faaliyetleri için (JSKD Ol Kranj) iki yeni merkezi faaliyet yeri oluşturarak tarihi şehir merkezinin
(Stari Kranj, NERUO 13) canlandırılmamış kentsel bölgesinde sosyal bozulmayı azaltmaktır.
Operasyon, aşağıdaki genel hedeflerin yerine getirilmesine katkıda bulunacaktır:
•

Canlandırılmamış kentsel bölge olarak Stari Kranj’da daha fazla sosyal bozulmanın önüne
geçmek, tarihi Kranj şehrinde bulunan mevcut kentsel alanın verimli ve kaliteli
kullanımını sağlamak, Stari Kranj’ın cazibesini ve ziyaretlerin kapsamını artımak;

•

Kranj şehrinde bulunan Stari Kranj’da günlük yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda
bulunmak.

3. Otobüs bekleme
Proje hakkında:
Finansman: EAFRD – Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu
Operasyon süresi: Ocak 2019 - Haziran 2021
Ortaklar: BSC, iş destek merkezi, Kranj d.o.o, Bled Belediyesi, Jesenice Belediyesi, Kranj
Belediyesi, Naklo Belediyesi, Radovljica Belediyesi, TržičBelediyesi, Tourism Bohinj, CIPRA
Operasyonun toplam değeri 272.883,05 Avrodur; bunun içinden, EAFRD eş finansmanının tutarı
178.525,17 Avrodur (%85); Kranj Belediyesi’ne yönelik tutar 6.464,44 Avro olup bunun 4.340
Avrosu EAFRD fonlarından karşılanmaktadır.
Operasyon açıklaması:
Operasyonun amacı, sürdürülebilir hareketliliğin önemi konusunda halka ve paydaşlara yönelik
farkındalık artırma faaliyetleri ve 6 belediyede (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič)
toplu taşımanın daha fazla kullanımına yönelik öneriler dahil olmak üzere, 26 kaliteli otobüs
durağı ve 1 park yerinden oluşan sürdürülebilir bir ağın pilot uygulamasını gerçekleştirmektir.
Kranj Belediyesi’nde yeni bir adet otobüs terminali (kubbeli tip) kurulacaktır.
Operasyonun hedefleri:
•

6 belediyede 26 kaliteli otobüs durağından oluşan ağın oluşturulması (1 park yeri ile);

•

Halkın ve paydaşların sürdürülebilir ulaşımdan yararlanmaya teşvik edilmesi;

•

Sürdürülebilir hareketlilik geliştirilerek toplu taşımanın daha fazla kullanılmasının
sağlanması.

Operasyon faaliyetleri:
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•

Yönetim ve tanıtım;

•

6 belediye bölgesindeki otobüs duraklarına yatırımlar (26 durak ve 1 park yeri);

•

Sürdürülebilir hareketlilik önlemlerinin alındığı kaliteli otobüs duraklarından oluşan ağın
faaliyete geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Operasyon sonuçları:
Sürdürülebilir hareketlilik önlemlerinin alındığı kaliteli otobüs duraklarından oluşan ağın
faaliyete geçirilmesi.

4. AB Projesi: AGORA
Drulovka’nın yenilenmesine katılım
Proje hakkında:
Projenin resmi adı: Yerel Varlıkların Yeniden Entegrasyonuna Yönelik İleri Birleşik Üretim (kojenerasyon) Seçenekleri
Proje kısaltması: AGORA
Programın özel hedefleri: ÖH 4.1 Önemli toplumsal güçlüklerin giderilmesi için kurumsal
kapasiteyi artırmak
Ana ortak: Cluj - Napoca Belediyesi
Proje süresi: 30 ay (Temmuz 2020 - 31-12.1222)
Proje bütçesi: 2.396.870,05 Avro
2008 yılındaki ekonomik krizden sonra Danube bölgesindeki şehirlerin girmek zorunda kaldığı
geçiş aşaması, planlama politikaları düzeyinde olumlu değişikliklere yol açma fırsatını
doğurmuştur. Nitelikli ve eğitimli gençlerden oluşan yeni nesil tarafından yeni ekonomik
biçimlerin başlatılması amacıyla, geçmişte bozulmuş alanların ve bunlarla bağlantılı kaynakların
yeniden kullanılması için pek çok girişimde bulunulmuştur. Tüm çabalara rağmen, bu girişimler
göz ardı edilmiş ve tekrarlanması zor olmuştur – en büyük güçlük hala, gerekli araçların
yönetişim, yerel kapasite geliştirme ve hızlı kentsel dönüşüm araçlarıyla bütünleştirilmesidir.
AGRORA, koruma altındaki alanlara yönelik yeni ve yaratıcı yönetişim araçları getirerek; kamu
ve özel sektörlere ait kullanılmayan bina ve arazilerin üretken değer sistemine yeniden entegre
edilmesinde paydaş grubunu etkin biçimde entegre etmeye, birbirine bağlamaya ve
genişletmeye yönelik kapasitesini artırarak yukarıdaki sorunları ele almaktadır. AGORA projesi
ile, Danube’deki şehirleri desteklemek, yerelde kullanılmayan ve boştaki alanlara yeni anlamlar
ve gelişim fırsatları katarak yeniden entegrasyonunu sağlamak için yenilikçi çözümlere yönelik
uluslararası platform aracılığıyla yerel düzeydeki süreç ve iş akışlarında önemli değişiklikler elde
etmeyi arzuluyoruz.
5. Bisikletle hızlı ulaşım
Proje hakkında:
Finansman: ERDF – Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Operasyon süresi: Ocak 2019 - Haziran 2021
Ortaklar: İş destek merkezi, Kranj d.o.o, Bled Belediyesi, Jesenice Belediyesi, Kranj Belediyesi,
Naklo Belediyesi, Radovljica Belediyesi, Tržič Belediyesi, CIPRA
Operasyonun toplam değeri (net uygun giderler + KDV): 249.991,60 Avro (%80) ERDF olmak
üzere 533.582,88 Avro
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Operasyon açıklaması:
Proje kapsamında YEG bölgesindeki 6 belediyede bisiklet kiralama ağı kurularak sürdürülebilir
hareketliliğin geliştirilmesine katkıda bulunulacak ve halkın alışkanlıkları, düşük karbonlu ve
toplu taşıma kullanımını daha fazla kullanılacak biçimde değiştirilecektir. Bu durum hem
çevrenin korunmasına, CO2’nin azaltılmasına ve kentsel yerleşim alanlarında biyoçeşitliliğin
korunmasına hem de yeni sürdürülebilir ulaştırma hizmetleri ile sürdürülebilir yeşil işlerin
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Operasyon hedefleri:
•

6 belediyenin kentsel yerleşim alanlarında ilk bölgesel bisiklet kiralama ağının kurulması;

•

Farkındalık artırma kampanyaları ile halkın ve paydaşların belirli yerlerde ve diğer
kentsel yerleşim alanlarına ve toplu taşıma istasyonlarına ulaşım için sürdürülebilir
ulaşım araçlarını (bisiklet) kullanmaya teşvik edilmesi;

•

Bisiklet kiralama ağının daha da geliştirilmesine ve okulların, bölgesel bisiklet kiralama
ağının daha da geliştirilmesini sağlamaya yönelik öneriler.

Operasyon faaliyetleri:
•

Yönetim ve tanıtım;

•

Bisiklet kiralama ağının faaliyete geçirilmesine temel oluşturacak bisiklet kiralama
bilgilendirme noktalarına yönelik yatırımlar;

•

Ekipman – bisiklet kiralama ağına yönelik yatırımlar;

•

6 belediyede bisiklet kiralama ağına yönelik altyapının kurulması (14 istasyon);

•

Sürdürülebilir hareketliliğin önemi konusunda halkın farkındalığını artırmaya yönelik
kampanyaların başlatılması;

•

(6 ortak belediyenin 6 ilçesindeki) Okullara yönelik önerilerin hazırlanması;

•

YEG bölgesinde bisiklet kiralama ağının geliştirilmesine yönelik araştırma.

Operasyon sonucu:
YEG bölgesinde bisiklet kiralama ağı.
6. Yukarı Sava Nehri Havzasında ve Kranj ve Sorška alanlarında evsel atıksu drenajı
ve arıtımı - Lot 2 (Aşama 2)
Proje hakkında:
Kısaca GORKI2 adı verilen proje, iki kentsel küme alanında evsel atıksulara yönelik kapsamlı bir
drenaj ve arıtma sistemini içermektedir: Britof-Predoslje kümesi ve Kranj kümesi yakınındaki
Mlaka.
Britof, Orehovlje, Predoslje ve Mlaka’da yaşayan toplam 2.664 vatandaşa hizmet edecek GORKI2
projesi için kapsamlı yapım çalışmaları, temiz ve sağlıklı çevre koşulları oluşturacak ve aynı
zamanda daha uygun ve yüksek yaşam kalitesi sağlayacaktır. AB gerekleri düzeyinde, proje
kapsamında Kranj Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde sona erecek tek bir kanalizasyon sistemine
en az %95’lik bağlantı sağlanacak ve bölgelerin en az %97’si drenaj ve atıksu arıtma teçhizatı ile
donatılacaktır.
GORKI2 projesi bizi Kranj Belediyesi’de sözü geçen dört yerleşim alanındaki evsel atıksuların
düzenli ve ekolojik olarak kabul edilebilir drenaj ve arıtma yöntemlerine bir adım daha
yaklaştırmaktadır. Atıksuların bertarafına yönelik eksik belediye altyapısının yapımına paralel
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olarak, söz konusu bölgelerde şehir suyu şebekesi yenilenecek ve meteor kanalizasyonu (meteor
suyunun kamusal alanlardan tahliyesi için) ve sokak aydınlatması inşa edilecektir.
Operasyon süresi: 2019–2020
Bu yatırım Uyum Fonu’ndan, Slovenya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından eş finanse
edilmektedir. Operasyonun toplam tahmini değeri 16,5 milyon Avrodur. Slovenya
Cumhuriyetinin yapacağı katkının tutarı 989.833,92 Avro, AB’ninki ise (Uyum Fonu) 5.609.058,83
Avrodur. Projenin tam değeriyle aradaki fark Kranj Belediyesi tarafından, kendi fonlarından
karşılanacaktır.
Operasyon hedefleri:
Yatırım projesinin stratejik amaçları:
•

Evsel atıksuların drenajı ve arıtımına yönelik altyapı inşaatından kaynaklanan, suya
verilen emisyonların azaltılması,

•

Sava Nehri Havzasındaki kanalizasyon sisteminin çevresel gerekler ve operasyonel
programlara göre uyarlanması,

•

Umumi altyapı koşullarının iyileştirilmesi.

Operasyonel hedefler:
•

2020 yılında evsel kirlilik kaynaklarından suya verilen emisyonların 3.094 PE oranında
azaltılması,

•

Kranj Belediyesi’nde bulunan atıksu toplama ve arıtma sistemine 2.664 kent sakininin
daha bağlanması,

•

Toplam 17.064 m. uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin yapımı.

7. Kranj 1-6’da bisiklet yolu bağlantıları.
Kranj’ı bisikletle geziyorum
Proje hakkında:
Kranj Belediyesi Entegre Ulaşım Stratejisi’nde bisikletli ulaşım, yeni ulaşım politikasının beş
stratejik ayağından biri olarak tanımlanmıştır. Şehir yönetiminin uzun vadeli amacı şehir
bölgesinde entegre bisiklet ağı kurarak, halkın günlük yaşamında motorlu ulaşımdan daha
sürdürülebilir bir ulaşım biçimine geçişini hızlandırmaktır.
Operasyon kapsamındaki önlemler, toplam 8.837 m. uzunluğundaki eksik bisikletli ulaşım
altyapısının, Kranj bölgesinde temel işlevlerin yerine getirildiği çeşitli merkezleri yoğun nüfuslu
mahallelerle birbirine bağlayan altı yuvarlak omurga üzerinde ilgili ekipman, ilave yaya altyapısı
ve umumi altyapıyla tamamlanması ve iyileştirilmesini öngörmektedir.
Kranj Belediyesi’nde bisiklet ağını tamamlamak üzere hazırlanan Kavramsal Tasarıma dayalı
olarak, projenin teknik ve yatırım dokümantasyonu 2017 yılında hazırlanmıştır. İlk yatırım grubu,
Kranj’ın kentsel bölgesindeki altı bağlantı yerinde mevcut bisiklet ağının tamamlanması ve
iyileştirilmesini, yani yatırım programının aşağıdaki konularını temsil etmektedir:
•

Bisiklet yolu bağlantısı 1: Planina mahallesi – Primskovo alışveriş merkezi (Talcev yolu,
Jaka Platiše yolu, Stane Žagar yolunun Rudi Šeliga yoluna bağlanan bölümü);

•

Bisiklet yolu bağlantısı 2: Primskovo mahallesi - Primskovo idari ve alışveriş merkezi
(Jeršin taşıt servis alanında Cesta Staneta Žagarja’da, Surovina yakınlarında Mirka
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Vadnova Sokak’ta ve Dolnovo yakınlarında Šuceva Sokak’ta eksik kısımların
tamamlanması);
•

Bisiklet yolu bağlantısı 3: Šorlijevo naselje mahallesi - Kranj Spor Parkı (XXXI Division
Sokak, Kopališka Sokak);

•

Bisiklet yolu bağlantısı 4: Šorlijevo naselje mahallesi – merkez Su Kulesi (Zoisova sokak);

•

Bisiklet yolu bağlantısı 5: Zlato polje mahallesi (Naklo bağlantı yolu) - Kranj idari merkezi
(Koroška cesta’nın eksik bölümü);

•

Bisiklet yolu bağlantısı 6: Orehek mahallesi – R1 üzerindeki Orehek otobüs durağı
(Orehek’ten geçerek Ljubljanska cesta’daki otobüs durağına kadar).

Söz konusu bisiklet yolu bağlantıları, şehirdeki yerleşim bölgeleri ve şehrin temel işlevlerinin
yerine getirildiği merkezler arasında önemli omurga bağlantılarını temsil etmektedir. Bisiklet
yollarının altyapısı kurulurken kaldırımlar, kurulacak bisiklet ekipmanı (trafik sayaçları, banklar,
vb.) ve belediye altyapıları (drenaj, sokak aydınlatması, vb.) de aynı anda yerleştirilecektir. Proje
kapsamında, halkın farkındalığını artırmak ve yumuşak hareketlilik araçlarını daha fazla
kullanmaya teşvik etmek amacıyla, Planina mahallesinin bulunduğu bölgede, 1 numaralı bisiklet
yolu bağlantısının üzerine Sürdürülebilir Hareketlilik Merkezi (SHM) kurulacaktır.
Operasyon süresi: 2019 - 2020
Bu yatırım Uyum Fonu’ndan, Slovenya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından eş finanse
edilmektedir. Operasyonun toplam değeri 2 milyon Avronun üzerindedir (2.192.460,94 Avro) ve
projenin %80’i Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, %20’si ise Slovenya Cumhuriyeti tarafından eş
finanse edilmektedir.
Operasyon hedefleri:
Projenin hayata geçirilmesiyle kentsel bölgedeki altı bağlantı yolunda bisikletli ulaşım koşulları
iyileştirilecektir. Ulaşım politikasının yumuşak hareketliliğe doğru dönüşümü, şehrin
sürdürülebilir biçimde kalkınmasını sağlayacak ve kentsel bölgede hava kalitesini artıracaktır.
Yatırımdan vazgeçilmesi ise yaşam cazibesini önemli ölçüde azaltacak, modern iş ve yatırım
ortamlarını oluşturan faktörleri olumsuz yönde etkileyecektir.
Kurulan bisiklet yolu ağının önemli avantajları şunlardır:
•

Sera gazı emisyonları ve gürültünün azaltılması,

•

İşyerleri, hareketlilik ağı merkezleri (demiryolu istasyonları, otobüs terminalleri), okullar,
hastaneler, sağlık merkezleri, eğitim, dinlenme ve alışveriş merkezleri gibi yerlere hızlı
ve güvenli erişim,

•

Bisiklet kullanıcılarının sağlığının ve motor becerilerinin pekiştirilmesi,

•

İşe geliş giderlerinin azaltılması,

•

Bisikletler veya küçük motosikletler (scooter’lar) için güvenli park alanları,

•

Çocukların okula ve okul sonrası etkinliklere ulaşımda daha bağımsız olması,

•

Şehri ve banliyöleri bisikletle gezebilme imkanı,

•

Kentsel alanda daha cazip ve kaliteli yaşam alanları,

•

Karayolu trafiğinin daha hızlı akışı,

•

Şehrin rekabet edebilirliğinin artırılması,

•

Modern, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma politikası.
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8. Simona Jenka Anaokulu ve İlköğretim Okulu Tesisinin Genişletilmesi ve Yeniden
İnşası- PŠ Centre
Proje hakkında:
Kranj Belediyesi günümüze kadar niteliği bozulmuş binayı tadil ederek yaşam kalitesini
artırmakta ve şehir merkezini genç aileler için daha cazip hale getirmektedir.
Söz konusu yatırım, niteliği gereği, Doğu ve Batı kanatları olmak üzere iki kanat biçiminde anılan
tek bir nesneyi oluşturan bozulmuş bir sitede yapılacak müdahaleyi kapsar. Binanın Batı kanadı,
ilköğretim programının (OŠ) uygulandığı, kendine ait girişi olan ve Komenskega ulica 2 adresinde
bulunan işlevsel bir binadır; Doğu kanadı ise (Komenskega ulica 4 adresinde bulunan) eski
ekonomi lisesinin bulunduğu terk edilmiş binadır. Bu kısım, 2004 yılında Kranj Belediyesi
tarafından Slovenya Hükümeti ile yapılan takas sözleşmesi ile iktisap edilmiştir. Kent merkezinde
istisnai bir konumda, 1.913,17 m2 bina, 820 m2 arazi ve doğu kanadının 4.447 m2’lik dış
yüzeyinden oluşmaktadır.
Operasyon, anaokuluna ait dört ünite, ilköğretim okuluna ait sekiz ünite, ve ilkokula ait idari bina
ve eklentilerinin yapılması amacıyla eski ekonomi lisesinin bulunduğu terk edilmiş ve bozulmuş
binanın tamamen tadil edilmesini içermektedir. Aynı zamanda ekipman (Doğu Kanadı,
Komenskega ulica 4), ön cephenin (enerji rehabilitasyonu) ve Simon Jenko İlköğretim Okulu –
bağlı Okul Merkezinin (Batı Kanadı, Komenskega ulica 2) etkin kullanılan bölümündeki ortak
yemek salonlarının tadilatı, okula ait oyun alanı ile birlikte dışarıdaki işlevsel ve yeşil alanların
tadilatı ve düzenlenmesini kapsamaktadır.
Operasyon süresi: 2019-2020
Bu yatırım Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’ndan, Slovenya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
tarafından eş finanse edilmektedir. Tüm projenin toplam değeri 6 milyon Avronun biraz
altındadır; Kranj Belediyesi kendi bütçesinden 1,7 milyon Avro katkıda bulunacak, geri kalan
tutar ise AB ve Slovenya Cumhuriyeti’nin fonlarından karşılanacaktır.
Operasyon hedefleri:
•

Terk edilmiş bina program için uygun merkezi faaliyetler ile yeniden canlandırılarak Kranj
şehrinin merkezindeki alanın etkin ve kaliteli biçimde kullanılması;

•

Yaşam kalitesinin artırılması ve şehir merkezinin genç aileler için daha cazip hale
getirilmesi;

•

İlköğretim, temel bakım ve okul öncesi çağdaki çocukların yetiştirilmesine ilişkin
mekansal koşulların ve bunlara yönelik erişimin, ve Kranj şehir merkezindeki dinlenme
alanlarının iyileştirilmesi;

•

Kranj şehir merkezinde Komenskega ulica 4 üzerindeki eski ve şu anda boş olan ekonomi
lisesi binasının ve Komenskega ulica 2 üzerindeki mevcut ilköğretim okulu binasının
enerji kaynakları değiştirilerek ve enerji rehabilitasyonu uygulanarak şehir merkezi
bölgesinde emisyonların azaltılmasına katkıda bulunulması.

9. AB Projesi: Kent döngüsü (Citycircle)
Kranj’da döngüsel ekonominin geliştirilmesi
Proje hakkında
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Döngüsel ekonomiye geçiş kaçınılmaz olduğundan, Kranj Belediyesi döngüsel ekonomi kavramını
uygulayarak, bu yılın Nisan ayında başlayan ve Mart 2022’ye kadar sürecek CITYCYCLE başlıklı AB
projesine katılmak için 2018 yılında başvuruda bulunmuştur.
Projenin teması, Orta Avrupa şehirlerinde döngüsel ekonominin yenilikçi potansiyelinden nasıl
yararlanılacağı ile ilgilidir. CITYCIRCLE projesi kapsamında, Kranj Belediyesi Slovenya’dan ve
yurtdışından çeşitli ortaklarla işbirliği yapmaktadır. Proje, çeşitli faaliyetler ve önlemler ile
bozulmuş alanların potansiyelini artırmayı amaçlayan EU LUMAT projesini önemli ölçüde devam
ettirmektedir. Kranj Belediyesi için CITYCIRCLE projesinin amacı ise, bozulmuş alanların
potansiyelini güçlendirmek ve işlenmemiş arazileri korumak amacıyla döngüsel ekonomi
kavramını kamu ve özel sektör arasında olası bir bağlantı olarak kullanmaktır.
Kranj Belediyesi’nin ulaşmak istediği amaç, iş yerlerinin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik
olası bir önlem olarak, döngüsel ekonominin güçlendirilmesine veya endüstriyel ortak yaşamı
teşvik etmeye yönelik bir aracın veya destekleyici ortamın oluşturulmasıdır. Biz, bu aracı
paydaşlar (mal sahipleri, yerel topluluklar, küçük ve orta ölçekli işletmeler) ve genel halk arasında
koordinasyonu destekleyecek “yaşayan araç” olarak öngörmekteyiz.
CITYCIRCLE projesi, Interreg Central Europe programı olmak üzere Avrupa fonlarıyla finanse
edilmektedir. Projeye Slovenya’dan iki ortak katılmaktadır: E-Institute, Kapsamlı Gelişim
Çözümleri Enstitüsü, ve Kranj Belediyesi.
Orta Avrupa’da çevre bölge olarak anılan bölgelerinin kentsel merkezleri, küresel yenilik
süreçlerine ve işbirliği ortaklarına sınırlı erişimleri nedeniyle genel olarak yenilik ve iş geliştirme
ruhundan yoksundur. Çeşitli döngüsel ekonomi modelleri, şehirler ve belediyelerin sürdürülebilir
ve kaynak verimli gelişimine ve yenilik, yeni teknolojiler, hizmetler, çözümler ve iş modellerinin
ortaklaştırılmasına yönelik çeşitli seçenekler sunmaktadır. CITYCIRCLE’ı, şehirlerin bu zorlukların
üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yarattık.
CITYCIRCLE projesi, çevre şehirlerde yeniliği ve teknoloji transferini kolaylaştıracak ve hizmetleri
ve iş modellerini iyileştirecektir. Bunları döngüsel ekonomiyle bağlantılı araç ve bilgiler yoluyla
sağlayacak olan proje, uzun vadede kentsel ekosistemde yeni nesil yenilikçi çözümlere olanak
tanıyacaktır. Şehirlere yönelik tam bir döngüsel ekonomi paketi, örgütsel yapılar, bilgi ve araçları,
ve ulus ötesi değer zincirlerini etkin biçimde kullanarak şehir sakinlerine gözle görünür yararlar
sağlayacaktır.
İzleme ve değerlendirme
Önlemlerin ve kırsal kalkınma önlemlerine ilişkin özel işlemlerin uygulanmasına yönelik
kontroller bakımından, 1305/2013 sayılı AB Tüzüğü ve uygulama tüzüklerine uygun olarak,
yatırımların kontrolü amacıyla çiftliklere idari ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir
deyişle, diğer AB ülkeleri gibi Slovenya da yatırımların kontrolünden sorumlu program otoritesini
belirlemiştir.
Tüm AB üye devletlerinin uyması gereken, tarımsal destek sağlanmasına yönelik AB
tüzüklerinden yola çıkılarak, izlemeye ilişkin düzenlemeler de bu kurallara uygun olacak biçimde
oluşturulmuştur. Çok yıllı operasyonların uygulanması, ilgili paydaşlardan oluşan İzleme Komitesi
tarafından yıllık olarak izlenmektedir.
Çiftçilerin yatırım yaptığı tür/faaliyete bağlı olarak, sübvansiyonlar yoluyla teşvikler çiftçilere
yıllık olarak verilmekte olup karmaşık yapıdaki projeler, projenin ne kadar sürede
tamamlanacağına bağlı olarak, çok yıllı dönem için oluşturulmaktadır.
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3.5. Vaka incelemesi: Portekiz – Lousada
Portekiz’in 89.089 km2 yüzölçümünün %81’i kırsal alanlardan oluşmaktadır. Toplam
yüzölçümünün %47’si tarım alanlarından, %39’u ise ormanlardan oluşmaktadır. Toplam 10
milyonluk nüfusun %33’ü kırsal alanlarda yaşamaktadır.
Portekiz, 30 Temmuz 2014’te, 2014-2020 programlama dönemi için beş fonu kapsayan Ortaklık
Anlaşmasını imzalamıştır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu (CF), Avrupa
Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD), ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu (EMMF).
OA, Portekiz için aşağıdaki önceliklere odaklanmaktadır:
-

-

-

-

Girişimcilik ve iş yeniliğinin iyileştirilmesi – e-ekonominin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin
yatırımlarına yönelik finansmana ve gelişmiş iş hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi
dahil;
Akademik camia ve işletmeler arasında Ar-Ge bilgi transferinin desteklenmesi,
işletmelerde araştırma ve yenilik sistemlerinin güçlendirilmesi ve yenilik dostu iş
ortamlarının oluşturulması,
Alınıp satılabilir mal ve hizmetlerin üretimi artırılarak ekonomik rekabet gücünün
artırılması;
Genç İstihdam Girişimi aracılığıyla genç işsizliği başta olmak üzere işsizlikle mücadele
edilmesi, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması ve işgücü piyasasının taleplerine daha
uygun hale getirilmesi, aktif işgücünün nitelikleri ve becerilerinin artırılması, erken yaşta
okulu bırakmanın önüne geçilmesi;
Hizmetlere daha iyi erişim ve sosyal ekonomiye destek ile yoksulluğun azaltılması;
Kapasite geliştirme, insan kaynaklarının gelişimine yönelik yatırımlar ve e-yönetişim ile
kamu yönetiminin modernleştirilmesine katkıda bulunulması;
Düşük karbonlu ve kaynak verimli ekonomiye geçişin desteklenmesi: Enerji verimliliği ve
doğal kaynakların yönetiminin iyileştirilmesi.

Ortaklık Anlaşması’nda ana hatlarıyla belirtilen programlama ve uygulama süreçleri, kamu
yönetiminde reforma ve bölgesel düzeyde entegre müdahale yaklaşımına ilişkin ortan kesişen iki
boyut da dikkate alınarak – rekabetçilik ve uluslararasılaştırma, sosyal kapsayıcılık ve istihdam,
insan sermayesi, ve kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı olmak üzere – dört tematik
alan temelinde geliştirilmiştir.
Ortaklık Anlaşması’nın programlama ilkeleri, Avrupa 2020 stratejisinin hedef ve öncelikleri
tarafından yönlendirilmekte ve Portekiz’de önümüzdeki yıllarda büyümeyi ve iş yaratımını teşvik
edecek ekonomik, sosyal, çevresel ve bölgesel bir politika oluşturmaktadır. Belge, akıllı,
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesi ve böylece Avrupa 2020 hedeflerinin
yerine getirilmesi için Portekiz’in ihtiyaç duyduğu faaliyetler, yatırımlar ve finansman
önceliklerini tanımlamaktadır.
EARDF, kırsal alanlardaki ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlara ilişkin unsurları ele alacaktır;
ulusal strateji, kırsal alanların çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği dikkate alınarak çiftliklerin
yeniden yapılandırılması, iş yaratımının ve kırsal alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesine
yönelik yatırımların teşvik edilmesi gibi yollarla tarım-gıda sektörünün rekabet edebilirliğini
artırmayı amaçlamaktadır. AB fonlarının daha verimli kullanılabilmesi için, yukarıdaki öncelikler
ve Continente, Açores ve Madeira’nın özel ihtiyaçları, AB’nin diğer yapısal önlemlerini
tamamlayan üç kırsal kalkınma programı tarafından ele alınacaktır.
Bütçeyle ilgili olarak; Genç İstihdam Girişimi için 321,5 milyon Avro (160,8 ESF eş fonlama dahil),
bölgesel işbirliği için 129 milyon Avro ve en dıştaki bölgelere yönelik özel tahsisleri temsilen
115,7 milyon Avro dahil olmak üzere, AB tarafından toplam Uyum Politikası fonları (ERDF, ESF,
Uyum Fonu) kapsamında Portekiz’e 21,46 milyar (güncel fiyatlar) tahsis edilmiştir. Tarım sektörü
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ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu’ndan (EAFRD), üç
kırsal kalkınma programının hayata geçirilmesi için 4,1 milyar Avro daha tahsis edilecektir:
Continente (3,6 milyar Avro), Açores (295 milyon Avro) ve Madeira (179 milyon Avro).
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) ile tahsis edilen tutar yaklaşık 392,5 milyon Avrodur.
Uyum Politikası, 12 operasyonel program aracılığıyla uygulanacaktır:
-

-

4 tematik program: ‘Rekabet & Uluslararasılaştırma’ (ERDF, ESF ve Uyum Fonu ile eş
finansman); 'İnsan Sermayesi' ve 'Sosyal Kapsayıcılık & İstihdam' (ESF ile eş finansman);
Sürdürülebilir Kalkınma & Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı (Uyum Fonu ile eş
finansman);
Ana karada 5 bölgesel program: Norte; Centro; Alentejo; Lisboa; ve Algarve (ERDF ve ESF
ile eş finansman);
En dıştaki bölgelerde 2 program: Azorlar ve Madeira (ERDF ve ESF ile eş finansman);
1 teknik destek programı (ERDF ile eş finansman).

Ayrıca 3 Kırsal Kalkınma Programı – ana kara Portekiz; Azorlar; ve Madeira – (EAFRD ile eş
finansman) ve Balıkçılar ve Deniz alanında ülke genelinde bir program (EMFF ile eş finansman)
mevcuttur.
Avrupa Komisyonu tarafından 12 Aralık 2014’te resmi olarak kabul edilen ve en son 4 Mayıs
2020’de değiştirilen Portekiz Kırsal Kalkınma Programı (KKP), 2014-2020 arasındaki 7 yıllık
dönem için hazır bulunan, yaklaşık 4,3 milyar Avro tutarındaki kamu kaynağının (3,6 milyar AB
bütçesinden, 0,7 milyar Avro ise ulusal eş finansmandan gelmektedir) kullanımına ilişkin olarak
Portekiz’in önceliklerini ana hatlarıyla belirlemektedir.
Fonlarının üçte birinden fazlası tarım sektörün rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik olan KKP,
yaklaşık 13.000 çiftlik işletmesine tarla içi yatırım sağlamayı, 2023’e kadar 4.600’ün üzerinde
genç çiftçinin iş kurmasını kolaylaştırmayı, ve ağırlıklı olarak çiftçilere yönelik 6.300 eğitim yeri
sağlamayı amaçlamaktadır. Modernleştirme ve Portekiz’in ekonomik ve çevre performansının
iyileştirilmesi bağlamında, örneğin 3.500’ün üzerinde üreticinin kalite programlarına katılmaya
teşvik edilmesi gibi yollarla işbirliği projeleri de hayata geçirilecektir. Ana temalardan bir diğeri
ise doğal kaynakların daha iyi yönetilmesidir; KKP, 10.500 hektardan fazla arazide yeni
ağaçlandırma çalışmalarını teşvik ederek tarım-çevre programlarının veya organik tarımın
kapsadığı tarımsal alanları 2 milyon hektara yükseltmeyi amaçlamaktadır. KKP ayrıca 1.252 yeni
iş yaratma ve kırsal nüfusun dörtte üçünün yaşam koşullarını iyileştirme umuduyla fonlarının
%5’ini yerel girişimlerde kullanacaktır.
Portekiz, AB tarafından önerilen önlemler arasından şunları uygulamaya karar vermiştir:
-

Önlem 1 - Bilgi aktarma ve bilgilendirme faaliyetleri;

-

Önlem 2 - Danışmanlık hizmetleri, çiftlik yönetimi ve çiftliklere yönelik yardım hizmetleri;

-

Önlem 3 - Tarım ürünleri ve gıda maddelerine yönelik kalite programları;

-

Önlem 4 - Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar;

-

Önlem 5 – Tarım potansiyelinin eski haline getirilmesi;

-

Önlem 6 - Çiftlik ve tarım işletmesi geliştirme;

-

Önlem 7 - Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi;

-

Önlem 8 - Orman bölgelerini kalkındırmaya ve ormanların yaşayabilirliğini artırmaya
yönelik yatırımlar;

-

Önlem 9 - Üretici grupları ve örgütlerinin kurulması;

-

Önlem 10 - Tarım-çevre-iklim;
81

-

Önlem 11 - Organik tarım;

-

Önlem 12 – NATURA ve WFD;

-

Önlem 13 - Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler;

-

Önlem 14 - Hayvan Sağlığı;

-

Önlem 15 – Orman-çevre;

-

Önlem 16 – İşbirliği;

-

Önlem 17 – Risk yönetimi;

-

Önlem 19 – Toplum öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik destek;

-

Önlem 20 – Teknik destek;

-

Önlem 113 – Erken emeklilik.

Bütçe (toplam kamu finansmanı) açısından en büyük beş KKP önlemi şunlardır:
-

Önlem 4: Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 1,4 milyar Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 10: Tarım-çevre-iklim için 818 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 13 - Doğal veya başka özel koşulların sınırlandırdığı alanlara yönelik ödemeler için
816 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 8 - Orman bölgelerini kalkındırmaya ve ormanların yaşayabilirliğini artırmaya
yönelik yatırımlar için 492 milyon Avro tahsis edilmiştir;

-

Önlem 19 – Toplum öncülüğünde kırsal kalkınmaya (LEADER) yönelik destek için 221
milyon Avro tahsis edilmiştir.

Vaka incelemesinde ele alınan Lousada Belediyesi, Portekiz’in kuzeyinde bulunan Porto iline
bağlı bir kasaba ve belediyedir. 96,08 km² yüzölçümüne sahip belediyenin 2011 yılındaki nüfusu
47.387’dir.
İlgili vaka incelemesine ve sonuçlarına ilişkin veri ve bilgiler masa başı araştırmalardan elde
edilmiştir.
Yasal ve stratejik belgeler
Lousada Belediyesi’nin kırsal kalkınma politikasına yönelik temel stratejik belgelerin arasında,
yukarıda sözü geçen Portekiz Kırsal Kalkınma Programı yer almaktadır.
Belge, güncel AB programlama dönemi sona erene kadar (2014-2020) çok yıllı olarak
tanımlanmış ve onaylanmıştır.
Stratejik belgelerin kabul edilmesinde, Portekiz Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı,
başta kırsal kalkınma önlemlerinin tanımı, planlanması ve uygulanmasına ilişkin 1305/2013 sayılı
Tüzük olmak üzere, AB tüzüklerine uymaktadır.
Yerel düzeyde, Lousada kırsal kalkınmaya yönelik çok sayıda stratejik belge hazırlamış ve kabul
etmiş, veya bunların hazırlandığı süreçte yer almıştır.
Belgeleri hazırlama sürecinde ilgili sicillerden veriler alınmıştır. Buna ek olarak, anılan sicillerden
alınan veriler kullanılarak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik analiz ve inceleme yapılmış ve elde
edilen verilere göre öncelikler oluşturulmuştur.
Bazı strateji, program ve planlar şunlardır:
-

Belediye Stratejik Planı;

-

Belediye Çevre Planı;
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-

Belediye Kültür Planı;

-

Belediye Eğitim Planı;

-

Belediye Acil Durum ve Sivil Savunma Planı;

-

Belediye Bayındırlık Planı;

-

Belediye Katı Atık Planı.

Tüm belgeler çok yıllıktır, yani 2016-2020 programlama dönemi için hazırlanmıştır, ve planlama
dönemi Avrupa Komisyonu’nunkiyle senkronize edilmiş olup yeni belge 2027’ye kadarki dönemi
izleyecektir.
Lousada Belediyesi’nin idari birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği
Lousada Belediyesi bünyesinde aşağıdaki birimleri/kurumları bulundurur:
-

Başkanlık Destek Ofisi;

-

Belediye Meclisi;

-

Köy Meclisleri;

-

Belediye Polisi;

-

İdari ve İnsan Kaynakları Dairesi;

-

Mali Yönetim Dairesi;

-

Planlama ve Kentsel Yönetim Dairesi;

-

Belediye İşleri ve Çevre Departmanı;

-

Sosyal Eylemler, Gençlik, Ekonomik Faaliyetler ve Turizm Dairesi;

-

İletişim, Miras, Kültür, Eğitim ve Spor Dairesi;

-

İnteraktif Turizm Mağazası;

-

Belediye Veteriner ve Sıhhiye Kurumu;

-

Belediye kütüphanesi;

-

AJE alanı;

-

Spor Kompleksi;

-

Belediye Kasrı;

-

Belediye Yüzme Havuzları;

-

Belediye Konferans Salonu;

-

Lousada İnternet Alanı.

Belediye Meclisi
Doğrudan seçilen 21 üye ve Köy Meclisi’nden gelen 15 başkandan oluşan Belediye Meclisi,
belediyenin müzakereci organıdır.
Her yıl (Belediye Meclis Başkanı tarafından önceden planlanan ve duyurulan) beş oturum
gerçekleştiren meclisin faaliyetleri her dönem başlangıcında onaylanan düzenlemelere dayalıdır.
Yedi seçilmiş meclis üyesinden oluşan Belediye Sarayı belediyenin yürütme organıdır ve her ayın
birinci ve üçüncü Pazartesi günü olmak üzere ayda iki kez toplanmaktadır. Yetkileri Yerel
Yönetimler Hukuki Düzeni’nde belirtilmiştir ve görevi, belediyenin farklı alanlarında gelişmesini
teşvik edecek politikaları tanımlamak ve uygulamaktır.
83

Başkanlık ve Meclis Destek Ofisleri – Başkana ve Belediye Meclisine destek sağlar.
Köy Meclisi
Köy Meclisi, Yerel Yönetimler Hukuki Düzeni’nde belirtildiği üzere köyün müzakereci organıdır.
Köy Meclisi, köyün yürütme organıdır. Bir başkandan, ve ikisi sekreter ve sayman üye olmak
üzere çeşitli üyelerden oluşmaktadır.
Finansman:
Lousada Belediyesi kendi kaynaklarından, ulusal bütçeden ve kredilerden fon elde etmektedir.
Lousada Belediyesi’nin vatandaşlarına sunduğu hizmetler ve ilgili projeleri şunlardır:
-

Sosyal Eylem

Belediye Sosyal Eylemi, yasal yetkinlikler ve yerel örgütler ve kurumlarla işbirliği ve ortaklık
ilişkileri temelinde yapılandırılmıştır. Tüm toplumsal müdahaleler yerel topluluğun mevcut
sorunları, ihtiyaçları ve kaynaklarına göre tasarlanmaktadır.
Dolayısıyla Belediye, Lousada Belediyesi’nde Toplumun Yoksul Katmanlarına Yönelik Destek
Yönetmeliği’nde belirtilen çeşitli destekler sunmaktadır.
Destek şunları kapsamaktadır: Parlak Beyinler (konferans tipi anlatım oturumları) ile ilgili
faaliyetler, Noel bebek süsleri, Bayan ve Bay İleri Yaş (Güzellik Yarışması), Kan Bağışı; Doğrudan
Belediye Sosyal Eylemi (Lousada Belediyesi prosedürleri, gıda taleplerini, farmakolojik, konut
veya başka türlü destekleri kolaylaştırmak ve sorunsuz işleyecek biçimde düzenlemek amacıyla,
bu tür desteklere başvuranların basit ve etkili biçimde doldurabileceği çevrimiçi form
hazırlamıştır. Formlar doldurulduktan sonra, süreci doğrulamak için Lousada Belediyesi başvuru
sahipleriyle temasa geçmekte ve başvuru sahiplerinin Lousada Belediyesi’nde Toplumun Yoksul
Katmanlarına Yönelik Destek Yönetmeliği’ne ilişkin ihtiyaçları, belgeleri ve yasal çerçevelerine
bakılmaktadır); Çocuklar ve Gençler (CPCJ – Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik
Lousada Komisyonu, çocuklar ve gençlerin haklarını desteklemeyi ve onların güvenliğini,
sağlığını, öğretim ve eğitim yaşamını veya bütüncül gelişimini etkileyecek durumları önlemeyi
veya ortadan kaldırmayı amaçlayan resmi, yargı dışı bir kuruluştur); Aileler ve Sosyal Konutlar
(Aile Destek Hizmeti (SAF), toplumdaki sürekli kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik değişimlerden
kaynaklanan gündelik aksaklık ve güçlükler açısından aileleri destekler. Dolayısıyla SAF, her
bireyin ve ailenin Yaşam Projelerine katkıda bulunmak üzere yeni bağlamlar, kaynaklar ve
ihtiyaçlara uyum sağlanmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal konut hizmetinin ana
hedefi, sosyal konutların; İşletmelerin sosyal, patrimonyal ve mali yönetiminin ve IHRU
Empresa’nın diğer birimleriyle iş birliğinin teşvik edilmesidir); engellilere veya iş göremez
durumdakilere yönelik hizmetler; yaşlı nüfusa yönelik hizmetler; aile içi şiddet mağdurlarına
yönelik hizmetler; Avrupa Projeleri (Erasmus+ MOOC projesi – Gelişim fırsatı olarak azınlıklar, ve
Erasmus+ DYSPRAXIATHECA projesi – Dispraksiklerin eğitimine yönelik dijital kütüphane).
-

Çevre

Altyapı projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte, Meclis, çevreye ilişkin değerlerin, ve
topluluğun kendini görmek istediği müreffeh ancak çevresel olarak yaşayabilir ve ekolojik olarak
sağlıklı topraklara yönelik tasarımların yönlendirdiği politikaları desteklemek ve uygulamak
amacıyla çevresel sürdürülebilirliğe doğru ilerlemektedir.
Bunun için, Lousada Belediyesi Çevre Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi esastır. Tüzük, bu bölgenin
bulunduğu coğrafi alanda hem belediye hem de köy meclisleri veya sivil toplum tarafından
yapılacak müdahalelerin yönlendirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından son derece önemli ve
yapılandırıcı bir belgedir.
Çevreyle ilgili tematik alanlar şunlardır:
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-

Su; su kalite raporları, su temin şebekesi (Su temini Lousada Belediyesi’ne Kuzey, Güney
ve Doğu olarak belirlenen üç temin sistemi ile gerçekleştirilmekte ve iletim, rezervasyon,
dağıtım ve kalite kontrol faaliyetlerini ve su faturalarını kapsamaktadır);

-

Atık - sürdürülebilir atık projesi ile halkın, çevreyi ve doğal kaynakları korumaya yönelik
gündelik davranışların önemi konusunda uyarılması amaçlanmaktadır. Bu strateji
kapsamında yürütülecek “Sürdürülebilir Atık” projesi, farkındalığı artırmayı ve halk
arasında atık dönüştürme uygulamalarını teşvik ederek halka iyi çevre uygulamalarını ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını benimsetmeyi amaçlamaktadır; Kentsel atık
- Lousada Belediyesi, yasalar çerçevesinde ilgili bölgede kentsel atık yönetim
hizmetlerinin sunumunu sağlamaktan sorumlu ana kurum ve aynı zamanda
ayrıştırılmamış ve seçici atık toplamadan sorumlu yönetim kurumudur. Kentsel atıkların
ayrıştırılması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi AMBISOUSA’nın (Belediyeler arası Katı
Atık Arıtım ve Yönetim Şirketi, EIM) sorumluluğundadır; Atıkların seçilerek toplanması Lousada sakinleri atıkları evlerinde ayırmaya, daha sonra farklı atık türlerini köylerin
çeşitli yerlerinde bulunan geri dönüşüm kutularına ve Horto Belediyesi’nin yanındaki
Boim köyünde yer alan Ecocentro’ya atmaya başlamıştır. Kullanılmış yemeklik yağlar –
Belediye, kullanılmış yemeklik yağların (OAU) toplanması için umumi yollar üzerine yağ
kapları yerleştirmeye başlamıştır. Bu seçici toplama şebekesinin oluşturulması her ne
kadar yasal gereklilik olsa da, diğer yandan halkın bu tür atıkları ayrıştırma ve seçerek
bertaraf etme gereğine uyup uymadığını doğrulamak için geliştirmekte olduğu pilot
projedir. Köy Meclislerinin de katıldığı bu pilot proje kapsamında her köye bir yağ tankı
koyulmuştur ve Belediye, zaman içinde bu tankların sayısını artırmayı hedeflemektedir.
Yağların geri dönüştürülmesi, Atıksu Arıtma Tesislerindeki kirletici yükünün ve
atmosfere salınan GHG’lerin (Sera Gazları) azaltılması gibi, çevre açısından çeşitli
avantajlar sağlamaktadır.

-

Sousa Üst Yerel Koruma Alanı 1.609 hektarlık zengin ve çeşitli tarım-orman bölgesinden
oluşmakta; kabaca Sousa Nehri vadisi ve dokuz kolunu ve idari olarak da sekiz köyü
içermektedir. Bu bölge büyük ölçüde insan eliyle şekillenmiştir; geleneksel tarım yöntem
ve sistemleri halen kullanılmaktadır; örneğin eşek yetiştiriciliği (yoksa “eşek kullanarak
tarım” mı?), su değirmenlerinde tahıl öğütme, tarlaları bölüm sınırlarına üzüm asmaları
dikilmesi gibi. Bölgenin tarihi ayrıca güneşli çiftlikler ve tarihi bahçelerde de
görülmektedir; her biri manzarayı ve mimariyi oluşturan önemli ögelerdir; verimli
tarımsal faaliyetlerin diğer çağlardan kalma işaretlerini taşımaktadır. Bu bölgede doğa
da cömerttir; su ve verimli toprak, önemli jeo-çeşitlilik, dışavurumsal biyoçeşitlilik gibi
çok sayıda doğal kaynağa sahiptir.

-

Aşağıdakilerle birlikte, Çevre Eğitimi ve Doğa Koruma: Lousada Belediyesi’ndeki tüm
okullarda gerçekleştirilen, BioSchool adı verilen entegre çevre eğitim programı; BioFest;
Bioslate – 2016 yılında Lousada Belediyesi tarafından BioLiving Derneği ortaklığında
başlatılan ve Aveiro Üniversitesi tarafından desteklenen çevresel farkındalık programı,
Lousada topraklarındaki hayvan ve bitki türlerinin keşfedilmesi ve yaygınlaştırılmasına
adanmış çeşitli ve özel birtakım girişimlerle sürdürülmektedir. Bölgenin doğal
değerlerine ilişkin planın geliştirilmesinde ve bu değerlerin iyileştirilmesi ve
korunmasında halkın katılımını öngörmektedir; BioSenior projesi kendini, tercihen
Lousada Belediyesi’nin yaşlı, yani 55 yaşının üzerindeki nüfusunu hedef alan, yenilikçi,
sürekli ve dinamik bir çevre eğitim programı olarak tanıtmaktadır; Nest House projesi,
insanların evlerindeki kuşlar başta olmak üzere kuş yuvalarını tanıtmayı amaçlayan bir
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projedir. Bu proje ile, bu kuşların Lousada Belediyesi’ndeki dağılımı haritalanabilecek,
halk yakınlarında yaşayan kuşlar hakkında bilgilendirilecek, insanlar ve doğa arasındaki
çatışmalar giderilecek, ve biyoçeşitlilik ve çevre bilinci teşvik edilecektir. Proje aynı
zamanda okullara ve genel halka yönelik, belediye genelinde ve bu davaya katılmak
isteyen özel alanlarda farklı kuş yuvalarının yapılması ve yerleştirilmesi gibi faaliyetler
içerecektir; Sürdürülebilir Bilgi Fonu - Bilim kültürünü ve sürdürülebilirlikle ilgili
konularda çocuklar ve gençlerin katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla
temel eğitimlerinin ilk yılından yüksek lisansa kadar, yükseköğrenim gören öğrencilere
yöneliktir. Lousada’da ikamet eden veya etmeyen öğrenciler, büyüklüğüne
bakılmaksızın, sürdürülebilirlik kapsamında, belediyeye çevresel ve sosyal yarar
sağlayacak projeler sunmalıdır. İsterse yalnızca bahçe, sokak veya mahalle düzeyinde
olsun, tüm fikirler memnuniyetle karşılanmakta ve bireysel olarak veya gruplar halinde
sunulabilmektedir. Halk ve çevre için en yararlı olan en orijinal, ve tekrarlanma
potansiyeli en yüksek öneriler (büyüklüklerine bakılmaksızın), her eğitim düzeyi için iki
ödül ile ödüllendirilecektir; Green Giants – Lousada’da ekolojik değeri yüksek ağaçların
haritalandırılmasına yardımcı olan bir projedir; Bilgi havuzları– Biyoçeşitliliğin korunması
için gönüllü çalışma; Rio Guardian Lousada (Lousada Guarda RIOS), nehir veya dere
kesitlerinde çalışılarak, ve istilacı veya zararlı otların temizlenmesi ve ağaç dikme gibi
çeşitli temizlik ve çevresel iyileştirme faaliyetlerine katılarak, Lousada’daki nehir ve
derelerin ekolojik durumunun incelenmesi ve izlenmesine yönelik program kapsamında
yerel toplulukların yer almasını ve ortak çalışmalar yürütmesini amaçlamaktadır;
Lousada Gardens projesi, Lousada Belediyesi’ndeki malikanelerin tarihi bahçelerinde
bulunan ağaç ve çalı türlerinin envanterini çıkararak bunların botanik ve ekolojik
değerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Daha sonra ise, bu tarihi bahçelerin barındırdığı
değerli mirasları tanıma ve değerlendirme sürecine halkın da dahil edilmesi amacıyla,
elde edilen bilgileri yaygınlaştırmak için ağaçlara ve çalılara ilişkin kılavuzlar ve özel
broşürler gibi materyaller geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bu alanların
çevre düzeni ve kültürel, turistik ve ekolojik değeri hakkında farkındalığı artırarak
bunların iyileştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır; Lousada’da
gönüllü eylemler; Çevre Günlerinin düzenlenmesi; Quercus (Autarchy without
Glyphosate) programına uyma.
-

Orman İşleri Teknik Ofisi, Belediye Orman Yangınlarına Karşı Savunma Komisyonu’na
(CMDFCI) bağlı Destek Ofisi görevi görmektedir. Ofisin ana hedefleri, orman yangınlarına
karşı mücadelenin uygun biçimde planlanması ve yapılandırılması için planlama,
operasyonel, yönetim, kontrol ve idari görevleri yerine getirmektir. Daimi Orman Fonları
ile finanse edilen Orman İşleri Teknik Ofisi şu faaliyetleri yerine getirmektedir: Yakıt
yönetim bantlarının uygulanması; Belediye Orman Yangınlarına Karşı Savunma
Komisyonu; Belediye Yangına Karşı Savunma Planı; Orman Müdahale Bölgesi.

-

Adopt Me! (Beni Sahiplen!) – Evcil hayvanların sahiplenilmesini teşvik etmektedir;

-

Bağ evleri, Çevre Eğitim Merkezi;

-

Yaya Yolları;

-

Park ve bahçeler;

-

Belediye Çevre Tüzüğü – Teknik dokümandan fazlası olarak bu proje, belediyenin
yapmayı değerlendirdiği çevre eğitimi ve doğayı koruma projelerinin dile getirilmesini
sağlayarak mekansal planlama ve iyileştirme aracı görevi görmeyi amaçlamaktadır. Bu
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projelere bazı örnekler belediye parklar ağı, ve eğitim ve çevre izleme merkezleri;
belediye yaya yolları ağı, ve biyoçeşitlilik açısından öncelik olarak değerlendirilen doğal
yaşam ortamlarının korunmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim olarak belediye
mikro-doğal rezervler ağıdır.
-

Lucanus – Çevre ve Toplum Dergisi;

-

Avrupa Projeleri: 1. CareForest – Eğitim ve öğretim finansal aracı Erasmus+ kapsamında
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje, ormancılık eğitiminde eğitim
topluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır; 2. OpitWamag projesi – Kentsel alanlarda
ve evlerde atık yönetimini optimize etme amacıyla, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile
finanse edilmektedir; 3. NG Europe – STK’lerin liderliği ve değişime katılımı aracılığıyla
Avrupa sosyal uyumunu teşvik etme amacını güden, Erasmus+ tarafından finanse edilen
proje; 4. Geleceği Planlama projesi, çevre ve ülke toprakları alanlarındaki eğitimcileri ve
profesyonelleri çalışmalarında desteklemek amacıyla, bölge yönetimi konusunda
deneyim ve uygulamaların paylaşıldığı sistematik bir yapı oluşturarak mevcut bilgiler
ışığında güncel teorik çerçeve ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır; 5. SCALE –
Avrupa’da Uygulamalı Yaratıcılık Laboratuvarlarının Yaygınlaştırılması projesi,
yaratıcılığa dayalı öğrenme yaklaşımını tüm müfredatlara entegre etmeyi ve dünyanın
gerçek zorluklarıyla mücadele etmek için gereken yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerilerini geliştirerek öğrencileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

-

İletişim – Temel hedefi yaygınlaştırma ve tanıtım olan otarşi, belediyenin faaliyetlerini
ve tarihini tanıtan düzenli yayınlara sahiptir.

-

Kültür - Fotoğraf Yarışması, Tarihi Pazar, Avrupa Projelerine (Restart+, ERAS - European
Alliance for Volunteering Support, Neuro-Guide and educLab) ilişkin faaliyetler, Miras ve
Arkeoloji, Belediye Kütüphanesi, Belediye Konferans Salonu, Belediye Arşivi, Yerel
Dernekler, Lousada Basın Merkezi, eşleştirmeler, Belediye Okuma Planı.

-

Spor – Circuit Lousada to Run, Senior Bocce Ligi, serbest koşu, Mega Spor Buluşması,
Spor Galası, Belediye Yürüyüş Programı, Tekerlekli Sandalyeler İşbaşında, spor eğitimi,
Avrupa Projeleri (Darts For Blinds, From Nature Sports, Protect Nature, Save Your
Future, European Walking Tour, Go Out and Live, HEPAKid2, Integrating Disable People
into Social Life to Hidro and Hipo Therapy Methods, Kids in Action, Mind Coach, Sport
and Social Inclusion Future for Children - Future ++, Sport for ALL for Sport Gathering
Popularity for Disabled Sport, Supporting Pre-schoolers' Psychomotor Skills for
Encouraging Them to do Sport, Sports For ALL – Herkes için spor), spor altyapıları (
altyapılar ve planlanan ekipman ağları spor ve fiziksel etkinliklerini yaygınlaştırma ve
geliştirmeye yönelik belirleyici bir yatırım olan Spor Kompleksi, ve Lousada Belediye
Kasrı).

-

Ekonomi ve İstihdam – Konu başlıkları: Belediye İşçi Bulma Kurumu; Mesleğe Yerleştirme
Ofisi; Göçmen Destek Ofisi; Yatırımcı Destek Ofisi; Destekler ve Teşvikler (1. İstihdam ve
Mesleki Eğitim Enstitüsü, IP (IEFP) – Ulusal kamu istihdam hizmetlerinin görevi, istihdam
yaratımını ve kalitesini teşvik etmek ve işsizlikle aktif istihdam ve mesleki eğitim
politikalarının uygulanması yoluyla mücadele etmektir; 2. ProDeR olarak anılan Anakara
Kırsal Kalkınma Programı, kırsal kalkınmanın ve Tarım-Orman Kompleksi’nin ürettiği
ürünlere yönelik rekabetçilik perspektifini güçlendirme konularını kapsamlı biçimde ele
alan, anakarada kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik stratejik ve mali araçtır; 3.
Portekiz Turizm, turizm sektöründe kamu ve özel kuruluşlara teknik ve mali destek
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sağlamak ve yatırıma yönelik ilgili mali destek araçlarını yönetmekten sorumludur; 4.
Portekiz 2020 – Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu, Uyum Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa
Kırsal Kalkınma Tarım Fonu ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu olmak üzere – beş
Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonu kapsamındaki çalışmaları bir araya getiren, 2014 ve 2020
yılları arasında Portekiz’de desteklenecek ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma
politikasını güvence altına alan programlama ilkelerini belirleyen, Portekiz ve Komisyon
tarafından kabul edilen ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ. Söz konusu programlama ilkeleri,
AVRUPA 2020 STRATEJİSİ’ne uygun olarak, Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme ile
uyumludur; 6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Yeniliği Destekleme Enstitüsü
(IAPMEI), endüstri, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük
ve orta ölçekli şirketlere yönelik temel ekonomik politika aracıdır ve girişimcilik ruhunun
ve rekabetçiliğin artırılması için elverişli koşulları desteklemekten sorumludur. QREN’in
teknik birimi olarak IAPMEI, diğer işlevlerinin yanı sıra, çeşitli Teşvik Sistemlerine sunulan
projeleri analiz etmekte ve izlemekte, yönetim ve kontrol sisteminin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesinde ve Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine açıklamaların
hazırlanmasında tüm Operasyonel Programların Yönetim Makamları ile işbirliği
yapmaktadır. Bu bağlamda IAPMEI, danışma, analiz, takip, doğrulama, ödeme ve teftiş
dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde ayrıştırılmış işlevlere sahip nitelikli Teknik yapıya
sahiptir; Lousada Belediye Tüketici Bilgilendirme Merkezi; Belediyeye Çıkar Sağlayan
Projeler (ekonomiyi canlandırmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için son derece
önemli bir araç olarak istihdamı ve yerel işletmelere yönelik yatırımları desteklemek
amacıyla, Lousada, ilçede uygulanan yatırım projelerine vergi indirimleri sağlayarak iş
geliştirmeye ve Lousada’da daha fazla iş fırsatının yaratılmasına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır), ve İşletmeleri Sıcak Karşılayan Bölgeler;
-

Eğitim – Lousada Belediyesi ve belediyeye bağlı Okul Grupları arasındaki ortaklık, okula
ulaşımdan müfredatı zenginleştirme faaliyetlerine, ilk döngü ve okul öncesi
öğrencilerinin beslenmesinden binaların yapımı ve bakımına (küçük onarımlar genellikle
işbirliği protokolleri ile köy meclislerine delege edilir) kadar çok çeşitli alanları
kapsamaktadır. Lousada, eğitici topluluğunun aidiyet duygusunu canlandıran, “Bir çocuk
yetiştirmek için bir köy gerekir” şeklindeki Afrika atasözünü benimsemektedir; yasal
mevzuatlardan kaynaklanan bu yükümlülüklerin yanı sıra, belediyenin bunların ötesinde
sunduğu sayısız imkan mevcuttur (Okulu terkle mücadeleye odaklanan DICAS Programı
bunun en iyi örneklerindendir). Okul kümelerinin işbirliği ve destek talepleri, gelecekte
yapılması amaçlananlar, yani okullara ve buradaki öğretmenlere eşit fırsatların
desteklenmesi ve sosyal ve eğitimsel dışlanmadan kaçınılmasında yardımcı olmak,
öğrencilerin akademik başarılarında kaliteye odaklanmak ve akademik ve eğitim
başarılarını ödüllendirmek için son derece önemlidir.

-

İnternet alanı – Yeni bilgi teknolojilerine erişimin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Dolayısıyla köy merkezinde, Dr. Mário Fonseca Şehir Parkının yer alan İnternet Alanı’nın
yanı sıra, Aveleda ve Lustosa köy meclisi binalarında iki alan daha mevcuttur. Üç alandan
oluşan İnternet Alanları Ağı, çeşitli bilgiler, önemli ipuçları, ve her konumdaki aylık
ortalama kullanıcı sayılarının yer aldığı aylık haber bülteni hazırlayarak kullanıcılara
göndermektedir. Lousada İnternet Alanı, köy merkezindeki konumu nedeniyle, ortalama
650 üye ile en yüksek aylık üye sayısına sahiptir. Alan, Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar
saat 9:00 ve 19:00 arasında açıktır. Ücretsiz internet erişimine sahip 10 bilgisayarın
bulunduğu İnternet Alanına, kullanıcılar aynı zamanda kendi dizüstü bilgisayarlarını
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kullanarak kablosuz ağ ile ücretsiz internete erişebilmektedir. Bu hizmete ek olarak,
kopyalama ve baskı hizmeti de verilmektedir.
-

Kent yönetimi – Belediyenin, onaylanmış şehir planlarında tanımlanan stratejik ilkelere
uygun olarak, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik siyasi görevi kapsamında,
belediyenin mekansal uyumu, gelişimi ve sürdürülebilir biçimde büyümesi amacıyla,
bölgede gerçekleştirilen kentsel planlama uygulamalarını yönetmektedir.

-

Gençlik – Avrupa Gençlik ve Sanat Alanı’nın dinamizminin sağlanması, özellikle gençler
ve bunların kurduğu dernekler için sosyalleşme, bilgilenme ve boş zaman geçirme
alanlarının sağlanması; Belediye ve Okullar arasında bilgi aracı olarak Genç Öğrenciler
Konseyi’ne yatırımların sürdürülmesi; Avrupa Olimpiyatları’na katılımın teşvik edilmesi;
tüm gençlerin, yalnızca gençlerin desteklendiği Gençlik Günleri’ne adanmış bir hafta
sonu ile ödüllendirilmesi. Konferanslar ve spor müsabakalarının yanı sıra, uzun zamandır
beklenen Gençlik Festivali; dans zevklerinin yaygınlaştığı Portekiz anakarasının en genç
belediyesi olarak, gençlik portföyü, Dança na Praça’nın performansı ile Uluslararası
Gençlik Günü Kutlamalarına katılmaktadır; Boş Zaman Faaliyetleri Programlarına katılım
sağlamak ve Belediye Gençlik Kartı’nı tanıtmak amacıyla Portekiz Spor ve Gençlik
Enstitüsü’yle ortak çalışmalara devam edilmesi; Avrupa Birliği konularının
yaygınlaştırılmasına ilişkin belediyelerin artırdığı iyi uygulamalar, bu kez Avrupa Konseyi
Şeref Bayrağı atfedilerek Avrupa Konseyi tarafından bir kez daha vurgulanmıştır.;
Belediyenin, daima en büyük varlığı olan Gençlik ile birlikte sürdürülebilir kalkınma
çalışmalarına devam etmesi amacıyla gençliğin tüm önemli güçlerini bir araya getiren
Belediye Gençlik Planı’nın oluşturulması.

-

Hareketlilik - Projeler: 1. Cornelias - Lousada Bisiklet Paylaşımı. Lousada Belediyesi bu
proje ile, ve sağlık, çevre ve ekonomi için önemli kazanımlar sağlayan yaşam tarzlarıyla
ilişkilendirilen elektrikli ulaşım ve aktif ulaşımın yaygınlaştırılmasına özellikle
odaklanarak Lousada halkını daha sürdürülebilir ve güvenli ulaşım uygulamalarını
kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Lousada Belediyesi’ne yönelik bu proje hala
keşfedilmekte olduğundan, başlangıç amacı, Belediye halkının bu ekipmanı
kullanabileceği pilot proje kapsamında uygulanması ve daha sonra kullanım deneyimine
dayalı düzenlemelerin oluşturulmasıdır. Lousada Belediyesi, 6 elektrikli bisiklet ve 4 park
istasyonundan oluşan, sürekli ve süreksiz kullanıcıların kullanabileceği, yumuşak ulaşım
araçlarına alternatif sağlayan “Cornélias Lousada Bisiklet Paylaşımı” adlı ortak kullanım
amaçlı bisiklet hizmeti sunmaktadır. 2. LUMI – Lousada Kentsel Ulaşım Zekası. Lousada
Belediyesi, Avrupa’yı Birbirine Bağlama Aracı ile finanse edilen Portekiz Kooperatif
Sokaklar (C-Streets) projesinin ortağıdır ve 2019 yılından beri LUMI – Lousada Kentsel
Ulaşım Zekası olarak anılan, beş yıl sürecek projeyi geliştirmektedir. Projenin yarısı,
Avrupa’yı Birbirine Bağlama Aracı (CEF) tarafından finanse edilmektedir. C-Streets, CRoads Portekiz projesinin kapsamına benzer biçimde, Trans-Avrupa ağının bir parçası
olan çeşitli kent ve büyükşehir bölgelerinde akıllı ulaşım sistemlerine yönelik kooperatif
hizmetler kapsamında pilot projeler uygulamayı amaçlamaktadır. C-Streets projesinin
hedeflerinin arasında yol güvenliği, yani kaza ve vaka sayılarının azaltılması ve bölgesel
uyumun desteklenmesi; büyük kent ve büyükşehir bölgelerinin ulusal çekirdek ağ veya
ana ağ ile bağlanması yer almaktadır. Başka bir hedef ise karbonsuzlaştırmanın, toplu
taşıma kullanımının ve “hizmet olarak ulaşım” (MaaS) çözümlerinin yaygınlaştırılmasıdır.
C-Streets projesi ayrıca akıllı ulaştırma hizmetlerine yönelik kentsel çevreye
odaklanarak, Portekiz’de ulaşım verilerinin dijital yapısının tanımını da kapsamakta,
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böylece çok biçimlilik, birlikte işlerlik, veri paylaşımı, istatistiksel verilerin referans olarak
yeniden kullanımı, dinamik verilere doğru ilerleme, fiziksel ve dijital ulaşım ağının
dijitalleştirilmesi, ve karayolu altyapısının hazırlanması olmak üzere temel eylem
ilkelerini belirlemektedir.
-

Sivil Koruma – Ciddi kaza veya afet durumlarının içerdiği toplu riskleri önlemek, etkilerini
azaltmak, ve bu durumlar meydana geldiğinde tehlikeye atılan can ve malları korumak
ve kurtarmak amacıyla Devlet, Özerk Bölgeler ve Yerel Yönetimler tarafından geliştirilen
faaliyet.

-

Sosyal ağ – Aynı bölgelerde faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında,
ortaklar arasında eşitliğe, hedefler üzerinde görüş birliğine ve farklı yerel temsilciler
tarafından yürütülen eylemlerin uyumlaştırılmasına dayalı yeni bir ortaklık türü
oluşturmayı hedeflemektedir. Yerel düzeyde Köyler Arası Sosyal Komisyonlar (CSIF) ve
Sosyal Eylem Yerel Konseyi (CLAS) oluşturularak hayata geçirilen Sosyal Ağ, köy ve
belediye düzeyinde sosyal müdahalelerin planlanması ve koordine edilmesine yönelik
platformlar oluşturmaktadır.

-

Uygulamalar – Eş finanse edilen projeler – Lousada Belediyesi’ne, Norte 2020’ye katılım
ve Kaynakların Sürdürülebilir ve Etkili Kullanımına Yönelik Operasyonel Program
(POSEUR) hakkında bilgilendirme ve tanıtıma ilişkin yükümlülükler ve prosedürler
çerçevesinde, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ve Uyum Fonu (CF) kapsamında
yaya yolu ağları, otobüs duraklarının yapımı, kamusal alanların rehabilitasyonu, okul
binalarında çalışmalar, atıksu şebekeleri, atıksu drenaj alt sistemleri gibi farklı türde
faaliyetlere yönelik hibeler verilmiştir.

İzleme ve değerlendirme
Önlemlerin ve kırsal kalkınma önlemlerine ilişkin özel işlemlerin uygulanmasına yönelik
kontroller bakımından, 1305/2013 sayılı AB Tüzüğü ve uygulama tüzüklerine uygun olarak,
yatırımların kontrolü amacıyla çiftliklere idari ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Başka bir
deyişle, diğer AB ülkeleri gibi Portekiz de yatırımların kontrolünden sorumlu program otoritesini
belirlemiştir.
Tüm AB üye devletlerinin uyması gereken, tarımsal destek sağlanmasına yönelik AB
tüzüklerinden yola çıkılarak, izlemeye ilişkin düzenlemeler de bu kurallara uygun olacak biçimde
oluşturulmuştur. Çok yıllı operasyonların uygulanması, ilgili paydaşlardan oluşan İzleme Komitesi
tarafından yıllık olarak izlenmektedir.
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4. Kırsal Kalkınmaya Yönelik AB Fonları
14 Nisan 1987 tarihinde, AB’nin selefi olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (EEC) tam üyelik
başvurusunun ardından Türkiye, AB’ye üye devlet olarak katılım müzakerelerini yürütmektedir.
1949’da on kurucu üyeden sonra, Türkiye, 1950 yılında Avrupa Konseyi’nin ilk yeni üyelerinden
biri olmuştur (13. Üye). 1963 yılında AET’nin ortak üyelerinden biri olan Türkiye, 1992’den, sona
erdirildiği 2011 yılına kadar Batı Avrupa Birliği’nin ortak üyelerindendi. Türkiye, 1995 yılında AB
ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamış ve 12 Aralık 1999 tarihinde, Avrupa Birliği Konseyi’nin
Helsinki zirvesinde, tam üye adaylığı statüsü resmi olarak tanınmıştır.
Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmıştır.

4.1. AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı’na (IPARD)
Genel Bakış
AB’ye katılım süreçlerinde ülkelerin gerçekleştireceği reformları desteklemek üzere tasarlanan
Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) kapsadığı Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma
Programı (IPARD) bu ülkelerdeki kırsal alanlara ve tarım-gıda sektörlerine odaklanmaktadır.
AB bu araç ile yararlanıcılara, aşağıdaki amaçlarla, mali ve teknik yardım sağlamaktadır:
•
•

Tarım sektörlerini ve kırsal alanlarını daha sürdürülebilir hale getirmek;
Ülkelerini AB’nin ortak tarım politikasıyla uyumlu hale getirmek.

Şu anki aday ülkeler ve yararlanıcılar: Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye.
2014-2020 döneminde, IPARD, AB bütçesinden gelen 1,1 milyar Avro tutarında endikatif bütçeye
sahiptir. Her ülke de ulusal kamu fonları ile katkıda bulunmaktadır. Yararlanıcılar, projenin bir
bölümünü fonlamak durumunda kalabilmektedir.
IPARD programları Avrupa düzeyinde belirlenen önlemlere dayalıdır. Örneğin:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Önlem 1 – "Tarım işletmelerinin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar” çiftliklerin yapılara
veya teknolojilere yatırım yapmasına yardımcı olur;
Önlem 2 – Üretici Gruplarının Kurulmasına yönelik Destek;
Önlem 3 – "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziki
varlıklara yönelik yatırımlar” gıda işleme şirketlerinin, AB’nin güvenlik ve çevre
standartlarını yerine getirmeye yönelik projelerini hedefler;
Önlem 4 – "Tarım-çevre-iklim ve organik tarım";
Önlem 5 – "Kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması – LEADER yaklaşımı" aşağıdan
yukarıya yerel kalkınma stratejilerini uygulayan yerel eylem gruplarını finanse eder;
Önlem 6 – Kırsal Kamu Altyapılarına yönelik yatırımlar;
Önlem 7 – "Tarımsal çeşitlendirme ve iş geliştirme" tarım dışı faaliyetlerde bulunmak
isteyen kırsal işletmelere ve çiftçi ailelerine yöneliktir;
Önlem 8 – Eğitimin İyileştirilmesi;
Önlem 9 – "Teknik destek" eğitim, analiz, program izleme, kapasite geliştirme ve hazırlık
konularında yerel eylem gruplarını destekler;
Önlem 10 – Danışma Hizmetleri;
Önlem 11 – Ormanların Oluşturulması ve Korunması.
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Her ülke, hazırladığı programı Avrupa Komisyonu’nun onayına sunmaktadır. Onaylanan
programlar, ulusal kuruluşlar ve IPARD kurumları tarafından yönetilmektedir. Bu kurum ve
kuruluşlar programların yürütülmesini ve fonların başvuru sahiplerine aktarılmasını
sağlamaktadır. Böylece kırsal kalkınma alanında ulusal kurumların ve yönetişimin
oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

4.2. Türkiye’de IPARD
4.2.1. IPARD I (2007-2013)
Yardım, 2007-2013 dönemi için, Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından hazırlanan ve Avrupa
Komisyonu’nca onaylanan IPARD Kırsal Kalkınma Programı ile sağlanmaktadır. Program, fonların
yönetilmesine yönelik gerekli sistemi kurduktan sonra Türkiye tarafından yönetilmiştir.
Süt ürünleri, et, meyve-sebze ve balıkçılık gibi çeşitli öncelikli tarım sektörlerinin tanımlandığı
Program Türkiye’nin 42 ilinde hayata geçirilmiştir.
IPARD programı kapsamında desteklenen eylemlere örnekler aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•

Tarımsal işletmelerin Topluluk standartlarına uyacak biçimde iyileştirilmesine yönelik
yatırımlar (Desteklenen sektörler: Et, Süt);
İşleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlar (Sektörler: Et, Süt, Meyve-Sebze, Balıkçılık);
Üretici gruplarının oluşturulmasına yönelik destek;
Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanmasına yönelik destek;
Çevre ve kırsal bölgelere ilişkin önlemlere yönelik destek;
Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi (Yerel ürünlerin geliştirilmesi, kırsal turizm, vb.
eylemler).

IPARD, mali yardım konusunda AB ve Türkiye arasında son derece sağlam bir işbirliğini temsil
etmektedir. 11.000’in üzerinde proje ve toplamda yaklaşık 2 milyar Avro değerinde yatırımlar
ile, IPARD şimdiye kadar 50.000 iş yaratmıştır.

4.2.2. IPARD II (2014-2020)
Günümüzde kırsal ekonomi, kırsal alanlarda gıda güvenliği, iklim değişikliği, büyüme ve işlere
ilişkin önemli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Kırsal kalkınma AB’nin kendi içinde, kırsal
topluluklarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ilişkin genel hedefe ulaşılmasında kilit
rol oynamaktadır.
AB, önümüzdeki altı yıl için IPARD II kapsamında sunulacak ve Türkiye’ye 800 milyon Avro daha
getirecek yeni destek paketini onaylamıştır. Eski programın büyük ölçüde devamı niteliğindeki
bu program, yenilenebilir enerji altyapılarının yanı sıra toplum gelişimine ilişkin girişimler
(LEADER) ve tarım-çevre önlemlerine yönelik destekler sağlayarak yenilik ve beceri geliştirme
alanlarında daha fazla destek verecektir.
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2007-2013 programından sorunsuz geçiş sağlamak amacıyla, 2014-2020 programı başlangıçta,
İBBS Düzey 3 bölgelerini temsil eden ve IPARD 2007-2013 programının kapsadığı 42 ili
(Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat )
içermektedir.
Ulusal Kalkınma Stratejisi IPARD Programının 81 ilin tamamında uygulanmasını öngördüğünden,
kullanılabilir bütçeye, absorpsiyon örüntülerine, fayda-maliyet analizleri ve idari giderlere bağlı
olarak, ve programın uygulanmasında aksama yaşatılmamasına özen gösterilerek IPARD 20142020 programının tüm illeri kapsayacak biçimde genişletilmesi olasılığı değerlendirilecektir.
Ayrıca, AB Kırsal Kalkınma deneyiminin ülke genelinde yaygınlaştırılarak oluşturulacak katma
değer de dikkate alınacaktır.
Şekil 1 Program Başlangıcı itibarıyla IPARD 2014-2020 için Uygun İller

EN

TR

IPARD II Eligible Provinces

IPARD II için Uygun İller

2014-2020 programlama döneminde Türkiye tarafından uygulanan önlemlerin listesi aşağıda
verilmiştir:
•
•
•
•
•

Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına İlişkin Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar;
Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım;
Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı;
Tarımsal Çeşitlendirme ve İş Geliştirme;
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•

Teknik Destek.

Kırsal Kamu Altyapılarına yönelik Yatırımlar önleminin Türkiye’de bu programlama döneminde
hayata geçirilmesi öngörülmemektedir, ancak bu önlemin yararlanıcıları belediyeler
olduğundan, bu önlem Türkiye’de gelecekte BŞB’lerin geliştirilmesinde son derece önemli
olacaktır.
Aşağıda, BŞB’lerin kırsal alanlarını desteklemek için Türkiye’de kullanılan veya kullanılabilecek
IPARD önlemlerine kısa bir genel bakış verilmiştir. Genel bakış, Türkiye’ye yönelik IPARD II
programı ve IPARD III programlama dönemine (2021-2027) yönelik önlem fişleri temel alınarak
hazırlanmıştır.
4.2.2.1. Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı

Mevcut yasal dayanak:
•
•

231/2014 sayılı IPA Konsey Tüzüğü Madde 3.1.d;
IPARD Sektörel Anlaşması’nın ilgili hükümleri.
Gerekçe:
Bir kırsal alanın kültürü, kimliği ve coğrafyası o alanın kendine özgü özellikleriyle tanımlanır.
Dolayısıyla kırsal alanlar, belirli bir kimliğe sahip ortak bölge olarak da tanımlanabilir. Ayrıca, her
kırsal alan kendine ait tarihsel ve coğrafi geçmişe, sosyo-ekonomik güçlüklere, özel yerel ve
geleneksel ürünlere ve ortak ihtiyaçlara sahiptir.
LEADER yaklaşımının, kırsal alanlara yönelik sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması
ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik ederek kırsal politikaların geliştirilmesine
yönelik son derece değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmıştır. Bu yaklaşım, “202 – Yerel Kırsal
Kalkınma Stratejilerinin (YKKS) Hazırlanması ve Uygulanması” önlemi kapsamında Türkiye
tarafından Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikası’nın uygulanmasına
ilişkin 2007-2013 Programı’na dahil edilmiştir.
Yönetim Makamı, LEADER önlemine yönelik hazırlık çalışmalarını göz önünde bulundurarak,
Kasım 2010 ve Mayıs 2011 tarihleri arasında “IPARD Kapsamında LEADER Önleminin
Uygulanmasına Yönelik Eşleştirme Projesi”ni hayata geçirmiştir. Bu proje, YKS’lerin hazırlanması
ve uygulanmasında YM’nin ve TKDK’nin kapasitelerini artırmıştır. Uygulamaya yönelik teknik ve
yasal geçmiş belirlenmiştir. Bu kapsamda, potansiyel YEG’ler oluşturulmuş ve pilot YEG’ler olarak
seçilmiştir. YKKS’nin öncelikleri tanımlanmıştır. LEADER yaklaşımı aynı zamanda 5 sayılı öncelik
aksı kapsamında Türkiye’nin taslak Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde de yer almıştır. İlçe
düzeyinde yönetişim yapıları oluşturarak ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik yeni yöntemler
geliştirilerek yerel kalkınma kapasitelerinin artırılması da ele alınmıştır.
Türkiye’de, Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesinde ve Çorum ilinin İskilip ilçesinde iki pilot YEG
kurulmuştur. Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki bu kırsal alanlar, kendilerine özgü yerel ürün ve
turizm potansiyelleri nedeniyle seçilmiştir. Bu pilot YEG’ler, yerel ortaklığa dayalı ayrıntılı bir
yerel stratejinin geliştirilmesinde son derece yararlı olmuştur. Bu kapsamda, bu kırsal alanlarda
ortaklıkların kurulması ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim kapasitesinin artırılmasına yönelik
LEADER önlemi kapsamında YKKS’nin ayrıntılandırılması ihtiyacı bariz biçimde görülmektedir.
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AB ülkelerindeki deneyimlere göre, LEADER yaklaşımı kırsal kesimde yaşayanların yaşamlarında
önemli değişiklikler yaratmaktadır. Kırsal sorunlara yenilikçi çözümleri teşvik eden bu yaklaşım,
yerel toplulukların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görev üstlenmektedir.
Bu yaklaşım, yerel aktörlerin stratejiyle ilgili karar alma süreçlerine ve yerel bölgelerinde hayata
geçirilecek projelere katılması anlamına gelmektedir.
Ortaklıklar, LEADER bölgelerindeki özel ve kamusal alanlara dayanmaktadır. Karar alma
düzeyinde, ekonomik ve sosyal ortakların yanı sıra çiftçiler, kırsal kadınlar, gençler ve bunların
kurduğu dernekler gibi sivil toplum üyeleri ortaklık kuracaktır. Kamu-özel ortaklığı ve YKKS’nin
hayata geçirilmesi, bölgesel uyumu pekiştirebilir ve bölgede uzun vadeli sürdürülebilir
kalkınmaya katkıda bulunabilir.
Genel hedefler:
LEADER yaklaşımının uygulanması çeşitli çok sektörlü özel ve kamu ortaklarını dahil ederek ve
yerel düzeyde topluluk kaynaklarını değerlendirerek topluluk gelişimini iyileştirir, sosyal
sermayeyi artırır, ve yerel bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan
iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Özel hedefler:
Bu önlem aşağıdaki özel hedeflere katkı sağlar:
•

•
•

•

Yukarıdan aşağıya Yerel Kalkınma Stratejilerini oluşturan ve uygulayan kamu-özel
ortaklıkları (YEG’ler – Yerel Eylem Grupları) kurularak sosyal sermayenin ve yerel
yönetişimin iyileştirilmesi;
Bölgenin canlandırılması, yerel halkın ve Yerel Eylem Gruplarının kapasite geliştirmesinin
teşvik edilmesi;
Yerel Kalkınma Stratejilerinin ana temaları olarak kırsal ekonomi ve kırsal turizme yönelik
katkılar, topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının iyileştirilmesi, köylerde kamusal
alanların iyileştirilmesi, YEG bölgelerinde çevre standartlarının iyileştirilmesi;
Diğer YEG’lerle ağlar kurulması, en iyi uygulamaların paylaşımı, IPARD programının
yaygınlaştırılması, ve hem ulusal olarak hem de diğer aday ülkeler ve üye devletlerle
kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi.

LEADER yaklaşımının özellikleri:
LEADER yaklaşımı, yerel kamu-özel ortaklıkları (yerel eylem grupları) tarafından aşağıdan
yukarıya doğru ayrıntılandırılmış, iyi tanımlanmış alt-bölgesel kırsal bölgelere yönelik alana
dayalı yerel kalkınma stratejilerinin üzerine kurulmuştur. Bu, yerel kalkınma stratejilerinin
ayrıntılı biçimde hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin karar alma yetkisinin Yerel Eylem
Gruplarında bulunduğu anlamına gelir. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamakta ve yerel
ekonomideki farklı sektörlerin aktörleri ve projeleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.
YEG’ler ağ kurma çalışmalarına katılmaktadır ve yenilikçi yaklaşımlar kullanacaktır.
YEG’ler arasında örtüşmeler olmayacaktır. Her yerleşim yeri yalnızca bir Yerel Eylem Grubunun
bölgesine ait olabilir.
Başka ulusal programları tamamlayıcı niteliği:

95

Bu önlem kapsamında hazırlanan yerel kalkınma stratejileri mevcut ulusal programlar ile uyumlu
olmalı ve başka ulusal programlar kapsamında planlanan projelerle bağlantı kurmalıdır. Örneğin
LEADER faaliyetleri, kırsal toplulukları LEADER fonlarının yanı sıra diğer ulusal kaynaklara da
erişmeye ve bu kaynakları kullanma becerilerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu çerçevede,
amaç, kültürel faaliyetler, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, tarihi binaların restorasyonu,
kırsal turizm faaliyetleri, ve üreticiler ile tüketiciler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gibi kırsal
faaliyetlerde sektörlere ve yararlanıcı gruplarına yardımcı olmak için LEADER önlemi, diğer IPA
bileşenleri ve başka fonlar kapsamındaki projeleri destekleyerek yerel kaynakların etkin hale
getirilmesidir.
Onuncu Ulusal Kalkınma Planı, kırsal yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye
dayalı kalkınma programlarını öngörmektedir. Yerel ihtiyaçların tespit edilmesi ve yatırımların
izlenmesinde yerel sahiplenmeyi artırmak da planın öncelikleri arasındadır.
Nihai Alıcılar:
IPARD Ajansı tarafından seçilen ve sözleşmeye bağlanan Yerel Eylem Grupları.
Yardımların düzeyi, yoğunluğu ve AB katkı oranı:
AB katkı oranının %90 olduğu yerde, uygun harcamaların içinde kamu yardımının (AB fonları ve
ulusal fonlar) payı %100’e kadar yükselmektedir.
Önlemin coğrafi kapsamı:
LEADER önlemi, Türkiye’nin 42 IPARD ilinde uygulanmaktadır. Uygulama alanları kademeli olarak
açılmaktadır.
4.2.2.2. Kırsal Kamu Altyapılarına yönelik Yatırımlar

Mevcut yasal dayanak:
•
•
•

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB) 231/2014 sayılı Tüzüğü Madde 2(a);
(AB) 447/2014 sayılı IPA Komisyonu Uygulama Tüzüğü Madde 55;
IPARD Sektörel Anlaşmalarının ilgili hükümleri.
Gerekçe:
Yerel altyapının geliştirilmesi, kırsal alanların büyüme potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve
sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine yönelik çabaların ayrılmaz bir unsurudur. Bu önlem
kapsamında, temel altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi için idari kurumlara destek
sağlanmaktadır.
Bu tür desteklerin azami düzeyde etkili olabilmesi için, desteklenen operasyonlar, bu tür planlar
mevcutsa, belediyelerin kalkınma planlarına uygun olarak hayata geçirilmelidir.
Yararlanıcı ülke tarafından, kırsal topluluklarının ihtiyaçlarına ilişkin ek özel gerekçeleri
eklemelidir.
Türkiye güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerji açısından muazzam yenilenebilir enerji
üretim potansiyeline sahiptir. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji üretiminin payının
artırılması, 2011 ve 2023 arasındaki dönemi kapsayan Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı’nda
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sunulan temel alt hedeflerden biridir. Hükümet, 2023 yılına kadar elektrik talebinin %30’unu
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlamaktadır.
Bazı yerel yönetimlerin, su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin elektrik faturalarını ödemekte
güçlük çektiği ve bazen bu tesisleri işletemedikleri bilinmektedir. Bu gerçek, önerilen uygun
kuruluşlara küçük ölçekli yenilenebilir enerji için %100 hibe verilmesini haklı çıkarmaktadır. Bu
yatırımlar temel hizmet sunum giderlerinin azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve
enerji taleplerinin karşılanması için zorunludur. Hızla gelişen yenilenebilir enerji sektörünün,
uygun yatırımların ve başvuru sahiplerinin önerilmesinde açık ve esnek hareket etmelidir.
Yenilenebilir enerjiye yönelik mevcut yatırımlar şu anki hızda devam ederse, toplam enerji
üretiminde temiz enerjinin payını kayda değer düzeylere yükseltmek on yıllar sürecektir. Bu
çerçevede, bu yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji tesislerinin desteklenmesi hem
yönetimlerin operasyonlarına hem de doğanın korunmasına katkı sağlayacaktır.
Genel hedefler:
•

•

Genel hedef, yararlanıcı ülkelerde fiziki altyapıların geliştirilmesiyle akıllı, sürdürülebilir ve
kapsayıcı büyüme sağlayacak şekilde ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmanın
desteklenmesidir.
Kırsal alanlarda iş ve toplulukların geliştirilmesini, büyümeyi ve istihdamı kolaylaştırmak.
Özel hedefler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kırsal alanların kalkınması için gereken altyapının sağlanması;
Kırsal nüfusun yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması;
Sürdürülebilir kalkınma için gereken kamu yatırımlarının desteklenmesi;
Yerel ve yabancı yatırımcıların gözünde kırsal alanların cazibesinin artırılması;
Yararlanıcı ülkeler programlarında bu önlem kapsamındaki müdahaleleri haklı gerekçelere
dayandıran ve açıkça belirten ek özel hedeflere yer vermelidir;
Önlem hedefleri;
Yerel yönetimlerin temel altyapılarının enerji tüketimiyle ilgili işletim giderlerinin azaltılması;
İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak üzere, çevre dostu
enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yükseltilmesi;
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda halkın farkındalığının artırılması.
Program kapsamındaki diğer IPARD önlemleri ve ulusal önlemler ile bağlantılar:
Enerji, büyüyen ekonominin kilit unsurları arasındadır. Kırsal alanlara yatırım yapmaya istekli
girişimciler için, enerji altyapılarının hazırbulunuşluğu ise son derece önemli bir faktördür.
Türkiye’de Uluslararası ve ulusal kuruluşlar (Dünya Bankası, EBRD, Japon Uluslararası İşbirliği,
Kalkınma Bankası (ulusal), İlbank (ulusal)) çeşitli krediler sağlayarak sürdürülebilir yenilenebilir
enerji yatırımlarını finanse etmektedir. Bu yatırımlar mal, hizmet ve çalışmaları kapsamaktadır.
Bu krediler çoğunlukla özel girişimciler, bazense yerel yönetimler tarafından kullanılmaktadır.
Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlar için, devlet tarafından yerel yönetimlere özgü
hibeler biçiminde ciddi mali destek sağlanmamaktadır. Yalnızca, 26 bölgede bulunan Devlet
destekli Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOBİ’lere ve bazı yerel kamu yönetimlerine yenilenebilir
enerji projelerine yönelik hibe desteği sağlamaktadır. Ancak bu projeler için sağlanan tutarlar
son derece sınırlıdır.
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Nihai Alıcılar:
Bu önlem kapsamındaki alıcılar kırsal alanlardaki kamu yönetim kurumlarıdır.
Uygun yatırımlara örnekler:
•
•
•
•
•
•

Karayolları: Toplum altyapılarını ana yollara, köylere giden yan yollara, köy yollarına ve kamu
erişim yollarını çiftliklere, tarım arazilerine, ormanlara, vb. bağlayan karayolları.
(Çiftlik içi yollar, çiftlik işletmelerine sağlanan desteğin parçası olduğundan bu önlem
kapsamında uygun sayılmaz);
Su yönetimi: Köy kanalizasyon tesisleri, kanalizasyon sistemleri, su temin sistemleri;
Atık yönetimi: Tüm çevresel gerekleri yerine getiren atık dökme sahaları, atık toplama
noktaları;
Enerji temini: Köylere enerji temini ve projelerin kamu tüzel kişileri tarafından uygulanması
halinde, yenilenebilir enerji tesislerinin yapımı;
Yeni teknolojiler: Bilgi ve iletişim teknolojilerine yerel erişim, ve hızlı ve ultra hızlı geniş bant
hizmetinin geliştirilmesi;
Desteğin yoğunluğu ve AB katkı oranı:
Desteğin yoğunluğu, kamu yardımının yatırım tutarlarının uygun harcamaları içindeki payı olarak
ifade edilecektir:

•
•

(%75 AB, %25 ulusal fonlar olmak üzere) Büyük net gelir oluşturacak nitelikte olmayan uygun
yatırım başına %100;
(%75 AB, %25 ulusal fonlar olmak üzere) Kırsal altyapıya yönelik diğer uygun yatırımlar için
%50’ye kadar.
Bununla birlikte, yararlanıcı ülke daha düşük %için başvuruda bulunarak daha fazla topluluğa bu
önlemden yararlanma fırsatı tanıyabilir.
Yararlanıcı ülkeler, her alıcı için desteğe uygun toplam yatırım tutarına ilişkin azami ve asgari
sınırları tanımlamalıdır. Alıcı başına proje sayısı da sınırlı olabilir.
Önlemin coğrafi kapsamı (2014-2020 Türkiye IPARD II Programı’nda tanımlanmıştır):
Bu önlem, 2014-2020 IPARD Programı kapsamındaki illerin nüfusu 10.000’den az olan kırsal
alanlarında uygulanacaktır.
4.2.2.3. Tarımsal Çeşitlendirme ve İş Geliştirme

Yasal dayanak:
•
•
•

231/2014 sayılı IPA Konsey Tüzüğü Madde 3.1.d;
(AB) 447/2014 sayılı IPA Komisyonu Uygulama Tüzüğü’nün ilgili hükümleri;
IPARD Sektörel Anlaşması’nın ilgili hükümleri.

Gerekçe:
Bu önlem kapsamında seçilen stratejik yaklaşım, ortak kalkınma önceliklerine sahip kırsal alan ve
sektörleri tanımlayan ayrıntılı bölgesel ve sektörel analize dayalı olmalıdır. Bu sektörler/alanlar,
ekonomik kalkınmaya ilişkin temel özellik, ihtiyaç ve potansiyelleri göstermelidir. Uygun
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eylemler ve(ya) faaliyetlerin ilgili kırsal alana özel bir yerel kalkınma stratejisinin parçası olması
durumunda, bu önlemin yaratacağı katma değer önemli ölçüde artacaktır.
Belirli bir ekonomik sektörün sürdürülebilir gelişimine yönelik potansiyele sahip alanlarda
yalnızca belirli türde eylemler uygun olmalıdır. Örneğin kırsal turizm projelerine yalnızca gelişen
kırsal turizm potansiyeli gösteren alanlarda izin verilmeli, kitle turizminin hakim olduğu bölgeler
için uygunsuz olmalıdır. Bu alanlar tanımlanırken, IPARD’dan sorumlu olanların dışındaki
otoriteler tarafından ulusal düzeyde oluşturulan politika stratejileri ve programları da göz
önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla kırsal alanlarda bu politikaların kabul edilmesinden
sorumlu devlet dairesi de bu önlemin hazırlanma sürecinde yer almalıdır.
Bu önlem, LEADER yaklaşımıyla yakından bağlantılı olarak hayata geçirilmek için uygundur. Bu
durumda, yerel halk ve örgütsel yapıları, LEADER kapsamında kendi bölgeleri için küçük projeler
olarak uygun olacak faaliyetleri tanımlayan yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasının erken
aşamalarında yer almalıdır.
Yararlanıcı ülke tarafından, sektörel analizlere dayanarak seçilen sektörler/alanların ihtiyaçları
bakımından özel gerekçeler eklenmelidir.
Üretim ve istihdam açısından, tarım, Türkiye’de kırsal ekonominin omurgasıdır. Bu alandaki
araştırmalara göre kırsal alanlardaki gelir düzeyleri oldukça düşük, geçimlik ve yarı geçimlik
çiftliklerin sayısı yüksek (%65’ten fazla), ve tarım dışındaki gelir getiren faaliyetler son derece
sınırlıdır. Kadınların işgücüne katılımı istenen düzeyde değildir. Kırsal alanlarda ekonominin
iyileştirilebilmesi için tüm bu faktörlerin ele alınması gerekmektedir.
Bölgelerde alternatif tarımsal veya tarım dışı faaliyetler tanımlanarak ve desteklenerek, giderek
daha rekabetçi hale gelen piyasada ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak için
hanehalklarının gelirlerini artırmak mümkündür.
Bu faaliyetler desteklenirken, LEADER yaklaşımı, ve uygulama alanı için böyle bir strateji varsa,
Yerel Kalkınma Stratejileri ile uyumlu faaliyetler tercih edilecektir.
Genel hedefler:
Bu önlemin genel hedefi, yeni işler yaratarak istihdamı teşvik etmek ve ilave iş faaliyetleri
geliştirilerek kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeyini yükseltmek ve köyden kente göçü tersine
çevirmektir. Kırsal alanlarda iş geliştirme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma sağlanarak, ve
çiftlikteki hanehalklarının geliri doğrudan yükseltilerek hem ekonomik hem de sosyal açıdan
bölgesel dengenin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunulması için ekonomik büyüme ve tarımsal
çeşitlendirme zorunludur. Bu önlem çiftçilerin değer zincirindeki pozisyonunu iyileştirmelidir.
Yenilenebilir enerji yatırımlarına verilecek destekler aracılığıyla, bu önlem, iklim değişikliğinin
azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu önlem aynı zamanda tarım üretimine devam ederken
yeni ekonomik faaliyetlere yönelmek isteyen genç çiftçilere de yardımcı olacaktır.
Özel hedefler:
Bu önlem, tarımsal çeşitlendirme ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik yatırımlara
yapılacak destekler aracılığıyla kırsal faaliyetlerin yaratılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Olası sektörlere bazı örnekler : Kırsal turizm, el sanatları, çiftlik içi işleme, tarım
dışı hizmetler, yenilenebilir enerji üretimi, doğrudan pazarlama, kısa gıda tedarik zincirleri,
kaliteli ürünler ve biyoçeşitliliğin korunması – peyzaj veya bahçe hizmetleri gibi, profesyonel
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çevre hizmeti sağlayıcıları, vb. Seçilen sektörlerin sayısı, sektörel analizler ve piyasa ihtiyaçları
çerçevesinde tespit edilenlerle sınırlı olmalıdır.
Ulusal önlemler ile bağlantı:
Bu önlem kapsamında arıcılıkta desteklenecek yatırımları tamamlayacak her arı kolonisi için
arıcılara ulusal bütçeden destek verilmektedir.
Nihai Alıcılar:
Bu önlemin alıcıları çiftçiler ve çiftlikteki hanehalkı üyeleri, kırsal alanlardaki gerçek kişiler, üretici
örgütleri (kooperatifler, dernekler, vb.) ve kırsal alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelerdir.
Tüm sektörler arasında ortak uygun harcamalar:
•
•

•
•

Her sektör için tanımlanan şekilde, ilgili varlığın piyasa değerine kadar, bilgisayar
donanım ve yazılımı dahil olmak üzere yeni makineler ve ekipman;
Tarımsal çeşitlendirmeye ve iş geliştirme faaliyetlerine ilişkin enerji ihtiyacını karşılamak
ve artık enerjiyi satmak için biyokütle, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji üretimine
yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri;
Trafolar, enerji nakil hatları, koruma şalterleri, vb. dahil olmak üzere elektrik şebeke
bağlantılarına yönelik harcamalar;
Çevrenin korunması, ara ürünler ve arıtılabilir atıkların yeniden işlenmesine yönelik
ekipman ve tesislere yatırımlar; atıkların arıtımı ve bertarafı.

Kırsal turizm için, at binme, münhasıran iç sularda spor veya hobi amaçlı balıkçılık, dağ
bisikletçiliği, rafting, ekoloji turları gibi turistik açık hava etkinliklerinin düzenlenmesiyle
doğrudan bağlantılı üretimsel altyapı yatırımları;
Desteğin yoğunluğu ve AB katkı oranı (mevcut Türkiye IPARD II programında):
Karaman, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Ardahan, Çankırı, Mersin, Yozgat, Muş, Ağrı, Isparta,
Tokat, Erzurum, Balıkesir, Kars illerinde kamu yardımının tutarı, toplam uygun maliyetin %65’i
kadardır.
Diğer 27 IPARD ilinde ise kamu yardımının tutarı, toplam uygun maliyetin %55’i kadardır.
Üretici örgütleri, ve paydaşlarının büyük bölümü üretici örgütleri olan tüzel kişiler için, kamu
yardımının tutarı toplam uygun maliyetin %65’i kadardır.
AB eş finansman oranı, kamu yardımının %75’i kadardır.
Önlemin coğrafi kapsamı:
Bu önlem IPARD programının kapsadığı tüm illerde geçerlidir.
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5. Sonuç
Kırsal alanlarda temel altyapının ve boş zaman ve kültür hizmetleri dahil olmak üzere temel
hizmetlerin geliştirilmesi, köylerin yenilenmesi, ve köylerin ve kırsal bölgelerin kültürel ve doğal
miraslarının restore edilmesi ve iyileştirilmesini amaçlayan faaliyetler kırsal alanların sosyoekonomik gelişiminin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Bu faaliyetler tarım sektörünü ileriye taşımanın yanı sıra yerel kırsal ekonomilerin
desteklenmesine de yardımcı olmaktadır. Tali yollar, su ve elektrik temini, köylerin yenilenmesi,
turizm, küçük ölçekli altyapılar, kentsel alanlara bağlantılar ve geniş bant operasyonları (BİT
erişimi, hızlı ve ultra hızlı geniş bandın geliştirilmesi, gibi) küçük altyapılara da destek
sağlanmalıdır.
Ulusal fonlarla (veya IPARD fonları ve ulusal fonlarla) (ortak) finanse edilen bu önlemler, kırsal
alanlarda büyümeye ve istihdam yaratımına uygun koşulların oluşturulmasına yardımcı
olmaktadır. Diğer önlemler ise, yatırım destekleri veya iş kurma destekleri gibi farklı biçimlerde
kırsal işletmelere (küçük işletmeler, yeni girişimciler, tarımsal çeşitlendirme, vb.) doğrudan
destek sağlamaktadır.
Destekler, tarım dışı işletmelerde çeşitlendirme faaliyetleri veya küçük ve orta ölçekli işletmelere
verilen teşvikler ile istihdam yaratarak ve kırsal nüfusun gelirleri artırılarak kırsal girişimciliğin
teşvik edilmesi gibi yollarla kırsal alanların potansiyellerinden tam olarak yararlanılmasını daha
fazla teşvik etmektedir. Desteklenen girişimler çok çeşitli faaliyetleri içermektedir: Kırsal turizm,
inşaat, işleme ve pazarlama, sosyal hizmetler, el sanatları, vb. Bu önlemler Türkiye’de de IPARD
I aracılığıyla, 2007-2013 döneminde tam zamanlı işlerin yaratılmasına katkıda bulunmuştur.
Bununla birlikte, 2007-2013 programlama döneminde, kırsal kalkınma fonlarıyla doğru altyapı
projelerinin etkili biçimde hedeflenmesi ve bu finansmanın diğer AB fonlarıyla koordineli
kullanımı konularında ulusal veya bölgesel düzeyde eksiklikler yaşanmıştır. Komisyon, bu yatırım
açığını, ekonomi genelinde (2015-2017 döneminde en az 315 milyar Avro tutarında) kamu ve
özel yatırımların yapılmasını sağlamaya yönelik önlem paketi “Avrupa için Yatırım Planı” ile
gidermeye karar vermiştir.
Bu plan, geniş bant başta olmak üzere dijital altyapılara yoğun biçimde odaklanmaktadır. Tarımın
ve ilgili değer zincirlerinin geliştirilmesi, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,
ve birçok kırsal bölgeyi etkileyen altyapı ve hizmetlere yetersiz erişim sorununu aşmaya
yarayacak e-hizmetlerin sunulması için geniş bant erişimi gerekmektedir. Elbette, tüm bu
faaliyetlerden önce, ülkede yerel düzeyi güçlendirmek için Türkiye’nin öncelikle yerel altyapıya,
daha sonra ise dijital altyapıya yatırım yapması gerekmektedir.
Türkiye’deki kırsal alanların potansiyeli göz önüne alındığında, AB’ninkine benzer bu yaklaşım,
kırsal alanların kalkındırılması ve en önemlisi, bu alanlara değer katılmasında belediyeler için son
derece yararlı olabilir. Bu faaliyetlerin sistematik, stratejik odaklı, ve çok yıllık olarak hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
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Sorumluluk Reddi: Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım
kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu Proje’nin yararlanıcıları Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Proje’nin sözleşme makamı
Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’ni uygulanmasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve UNDP’nin
resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda belirtilen bilgi ve görüşlerin tüm sorumluluğu
yazarlara aittir.
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