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• Ülke Merkezli Faaliyetler
  http://ua.gov.tr   

• Merkezi Faaliyetler
  http://eacea.ec.europa.eu

  twitter.com/ulusalajans
  www.facebook.com/ulusalajans

Gençlerin aktif katılımını teşvik etmeyi,  Avrupa Birliği’ne sosyal uyumu güçlendirmeyi 
ve gençler arasındaki hoşgörüyü geliştirmeyi hedefleyen Gençlik Programı’nın bir alt 
eylemi olan Eylem 1.2 - Gençlik Girişimleri, yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde 
tasarlanan grup projelerini destekler. 

Gençlerin girişimciliğini ön planda tutan bu eylemin Ulusal Gençlik Girişimleri ve Ulus Ötesi 
Gençlik Girişimleri adında iki temel başlığı vardır. Yerele katkıyı hedefleyen Ulusal Gençlik 
Girişimleri, AB’den ortak gerektirmez. Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek 
uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerdeki diğer gruplarla paylaşılmasını 
hedefleyen Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri, Avrupa’dan ortak alınmasını gerektirir.    

Kimler yararlanabilir?
Programa, 18 ve 30 yaş arasındaki gençler başvurabilir. 18 yaşın altındaki gençler 
(15-17 arası) herhangi bir yaş ya da coğrafi bölge zorunluluğu olmayan bir koç ile 
projeye dahil olabilirler.

.

Nasıl Başvurulur?
Başvuru ve detaylı bilgi için www.ua.gov.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim 
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Program neyi hedefliyor?
• Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılığın gelişimini desteklemeyi, 
• Bulunduğu yerelde katma değer yaratmayı,
• Gençlerin toplumla bütünleşmelerine zemin oluşturmayı,
• Avrupa çapında üretilen iyi proje örneklerini diğer ülkelerle paylaşmayı,
• Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik, ekonomik açılardan belli 
  dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedeflemektedir.

Hayal gücünüzle yaşama “Değer” 
katmaya ne derseniz?

 

Siz de geliştireceğiniz ulusal bazlı ya da ulus ötesi projelerle yaşadığınız toplum ve 
dünya için olumlu bir adım atacaksınız. Üstelik bunu hayal gücünüz ve yaratıcılığınızla 
tasarladığınız projenizle gerçekleştirmenin eşsiz tadını da yaşayacaksınız.

Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

bilgi@ua.gov.tr
eurodesktr@eurodesk.eu
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