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Avrupa BİT Politika Destek Programı’nın 2011 çağrısı, Şubat’ta
AB’nin 730 milyon Avro bütçeli BİT Politika Destek 
Programı’nın (ICT PSP)2011 çağrısı, 28 Şubat’ta açılacak ve 
1 Haziran’a kadar açık kalacak

Avrupa Birliği’nin (AB), 2000 yılında kabul ettiği Lizbon Stratejisi’nde, 2010’da dünyanın en rekabetçi 
ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelme hedeflendi. Bu hedefe ulaşmak üzere, Avrupa 
Birliği, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (Competitivenessand Innovation 
Framework Programme - CIP)üç bileşeninden biri olarak 2007-2013 dönemi için yaklaşık 
730 milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (Information 
andCommunication Technologies Policy Support Programme -ICT PSP) uygulamaya koydu. ICT 
PSP, AB’nin bilgi toplumu stratejisi olan i2010 ve ardılı niteliğindeki Digital Agendafor Europe 
belgesinde belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi 
toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanmasını amaçlıyor. 
Program kapsamında, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel işbirliğinin 
desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla birlikte 
çalışabilirlik ile BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT’in kullanımıyla 
bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülüyor.
Türkiye’nin 2009’dan itibaren taraf olduğu ICT PSP ICT PSP programının koordinasyonunu Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı sağlıyor. Bu çerçevede, 
ülkemizden de ilgili taraflar, proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabiliyor veya diğer ülkeler 
tarafından oluşturulan konsorsiyumlara katılarak projelerde yer alabiliyor. Değerlendirme süreci 
sonunda uygun görülen projeler, program bütçesinden destekleniyor.

Programa merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, büyük, küçük 
ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek örgütleri katılım 
sağlayabiliyor.
Program ile aşağıdaki alanlarda yapılan uygulama projeleri ve ağ oluşturma faaliyetleri yıllık iş 
programları kapsamında destekleniyor:

•         Sağlık, yaşlanma ve içerme için BİT
•         Sayısal kütüphaneler
•         e-Devlet ve yönetişim
•         Enerji verimliliği, çevre ve akıllı mobilite için BİT
•         Kamu kesimi bilgisi
•         Makine çevirisi
•         İnternet gelişimi ve güvenliği
•         Akıllı kentler
 
112 milyon Avro bütçe belirlenmiş olan ICT PSP 2010 yılı iş programı kapsamında ülkemizden 
25 farklı proje altında 50 adet başvuru yapıldı. Bu sayının 2011 yılı çağrısında daha da artması 
hedefleniyor. 125 milyon Avro bütçeli 2011 yılı iş programının taslak sürümü17 Aralık 2010 tarihi 
itibariyle http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/draft_ict_psp_
wp2011_approved_by_cip_ictc_on_17122010.pdf adresinden yayımlandı. 
2011 Yılı İş Programında 5 ana tema altında yer alan konularda çeşitli tiplerde projeler 
desteklenecek. Bu temalar şu şekil sıralanıyor:
 
1      Tema 1 - Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Hareketlilik İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2      Tema 2- Sayısal İçerik
3      Tema 3- Sağlık ve İçerme için Bilgi ve İletişim Teknolojileri
4      Tema 4 - Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri için Bilgi ve İletişim Teknolojileri
5      Tema 5- İnternet Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik

2011 Yılı Çağrısı’nın 28 Şubat 2011 tarihinde açılması ve 1 Haziran 2011 tarihine kadar açık kalması 
bekleniyor.

Programla ilgili çağrı dokümanları, güncel bilgiler ve proje önerilerine, DPT Müsteşarlığı, Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanlığı’nın  http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx  İnternet adresinden 
erişilebilir.
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