DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI
Programın Adı
Proje Kodu
Başvuru Sahibi
Başvuru Dönemi

TR42/20/TD Teknik Destek Programı
TR42/20/TD/0040
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mart - Nisan

1. Program kapsamında başvuru yapılan öncelik türü:
Öncelik 6 - SOP'lar dışında kalan konular
2. Beklenen çıktılar:
Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet
1. Açılış/koordinasyon toplantısı düzenlenmesi
2. Toplam 44 kişinin katılacağı bir günlük çalıştay düzenlenmesi ve sunumların hazırlanması
3. Çalıştay sonuç bildirgesinin hazırlanması ve sunulması
4. Gençler İçin Yerel İklim Politika Belgesi’nin hazırlanması
5. Sürdürülebilirliğin sağlanması için gençlerle diyalog mekanizmasının kurulması konusunda önerileri içeren bir
rapor hazırlanması
*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda,
Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar.
3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği:
Sakarya’daki gençler ile karar alıcılar arasında iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda gençlik
politikalarının üretilmesi için toplantıların gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Toplantılar sonucunda gençler için
yerel iklim politikaları üretilecektir. Talep edilen teknik desteğin içeriğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve
Sakarya Üniversitesinin ortaklığında danışman firmanın katkılarıyla bir açılış toplantısı ve bir günlük çalıştay
düzenlenerek gençler için yerel iklim politikaları oluşturulacaktır. Danışman firma "Gençler İçin Yerel İklim Politika
Belgesinin Hazırlanması", bir günlük çalıştay düzenlenmesi ve sunumların hazırlanması, çalıştaydaki ikramlar (çay
ve kurabiye), sürdürülebilirliğin sağlanması için gençlerle diyalog mekanizmasının kurulması konusunda öneriler
sunulması, çalıştay sonunda sonuç bildirgesinin hazırlanması ve sunulması ve açılış/koordinasyon toplantısı
düzenlenmesi hususlarından sorumlu olacaktır. Çalıştay çerçevesinde tarım, ulaşım, atık, sanayi ve enerji
alanlarında iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda gençler tarafından iklim politikalarının
oluşturulması sağlanacaktır. Çalıştayda 5 masa olacak ve her masada en az 6 üniversite öğrencisi olacaktır. Çalıştay
sonuç bildirgesi hazırlanacak ve çalıştay sonucunda katılımcılara sunulacaktır. Hazırlanacak raporda
sürdürülebilirliğin sağlanması için gençlerle diyalog mekanizmalarının nasıl kurulması gerektiği, öneri ve
yöntemleri içeren bir rapor hazırlanması beklenmektedir. Proje bitiminde “Gençler İçin Yerel İklim Politika Belgesi”
hazırlanacaktır.

Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır:

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici’den başvuru konusuyla ilgili bir teknik
rapor (araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren)
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması
zorunlu olup hazırlanan rapora onay verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı
programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur.
Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, Ajans işin tamamlanan kısmına
uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Ajans kontrolünü aşağıdaki bağlantıda bulunan liste üzerinden
gerçekleştirmektedir:
 Değerlendirme Kontrol Listesi

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar:
 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konusunda daha önce proje süreçlerini takip etmiş olması,
 İklim değişikliği, karbon kredisi geliştirme, yenilenebilir enerji, inşa edilmiş çevrede enerji, çevre dostu
ürünler, enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanlarında proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermiş
olması,
 İklim değişikliği konusunda politikalara hâkim olması,
 Tercihen iklim Değişikliği konusunda Avrupa Birliği Projesi yürütmüş olması,
 Tercihen daha önce yerel yönetimlerle çalışmış olması.
5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
 Yukarıdaki şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeler sunabiliyor olmak.
(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde
firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.)
Önemli Not:
-

-

-

-

Teknik destek kapsamında eğitim ve/veya danışmanlıkla ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet
değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında
yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın
bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Eğitim ve/veya Danışmanlık Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde
“şartname” yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı
nihaidir.
Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat
sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai
içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde; Ajansın, uygun
göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır.
Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır.
Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programından
faydalanamayacaktır.

