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Say : E 44242319-306.23 00 00-760

:2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı :(SOGEP) İlanı

Ek:Bilgi Notu (2 Sa,yfa)

DAĞITIM,YERLERNE

Sanal ve Teknoloji Bakanltğı kiıotditasyonunda Aj.ansımız tarafindan yürütüleceJ< olan Sosypl
G9lşmçyi Dpsf ekhme; hograrıı 1§OGEP1. 11r, edilmiştlr; 

-

göç ve kgntlçşınpdtn ka.ynaklaııaır sosyal
. ihtiyaçİara _karşıl* vermek, .toplıımun
aktif katilmalannı şağlamak, islihdam

sosyal

kdpsamında; -belirleneri öncelik alan} .rTŞrİ
sonınların çöziirnüne ka:tkı şunulntaşı r.

Sosyal Gelİşmeyi Destekleme Pıogramı'na ili

ileıildg yay,ımlanmasi. biinyerıizde
aşlltnıası ile bligllcndirmc vc ğitiın

Bİlgiletinizi ve gereğini aız ederinı.
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01.12,2022
Konu

İir: iiı::,İi , j;:1j .,i;,ı;: ;;i;1l,i ,,.ı,;r. 
i,;;;;; 1 ;:1; ,;i.1;.;;ii;ıi1;11i; i,i

Bilgi İçin: İrfan SEZGİN
Uznıan

ÖrgrıAK,DoĞAN.
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2O23 Yll-| sosYAL cerişıvııvi DESTEKLEME PRoGRAM| (soGEP}

.Topltımun d€zayantajh kesimlerinin istihd:ama katlılrfılnln kolaylaştınlınaslna ve
ınesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
. 6e nç istihdarnlnı artlİrnaya,
.İldekive bölgedeki ihtiyaçlaıa uygun alanlarda niteliklive üretken beşeri
seımayen i1 ge liştirilmesi.ne, yöne| ik. pro|e le r,

Öncelik 2: Sosyat Girişimcllik ve YenIIlkçlllk
ı sosya l glrlşirnlerin. kuru lmasına ve kapasıteleı:inin artir{lmasına,
. İstlhdam edi lebili rliğe ve sosyal. içerrneye ilişkin yeni likçi.modeller
geliştirilmesine,
.sosııal girişimcilik:ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmef veren/ue,ı.ecek:olan
a racı kurumla rın lşleteceği, e kogistem güç|end!rmeye. yö nel ik.meı:kezler, soşya|
laboratuvarlar ile kuluçka ve hız|andırıcı progı.amların uygulanmasına yönelik
projeler.

Öncelik 3: §osyal lçerme
.Sosy,al yardım.alan kesimin gelir düzeyinin aıtirılmasına,
.Toplumun deıavantaj,lı kesimlerinin yaşam.kalitelerinin yükseltilmesirıe,
,.Dezavantajli kesimlcre sunu|an.hizmetlerin kaIitesinin aı:tırılmasına, yönelik
ye niIikçi_ve. modei. nite jikli pt oje|er,
Öncellk 4: Sosya! Soruınluluk
ıBölge öncellkleiiyle kir.amacı güden kesimin sosyal sorum|uluk.faaliyetlerini
uyumlaştırmata,

P ,00]i 005

PRoGMMlN
öııcrı[xıe ni

,i , progı,am öncelik alanlarına uelveya tespıt edilen farklı sosyal bir sonınun.: ,. ... .. ... , .;.::çözümüne,yönelikyenilikçi:ve:model:nitelikli:proje|er,,, : ...

UYGUN,BAŞVURU
sAHlPl-ERi
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T.c.
,GüNEY. EGE KAIKIMuA AJANS,I

Gcnel sekçterlik

Dağıhm:.
Denizli V_aliliği

eIı ir Belciiye. Başkaılığı
versitesi Rektörlüğü

Honaz tfuymakamlğ
Pdmu}i<al e Kay_makam!ğı
Merkezefendi Kaymal<amlığı

.\elpayaın. Kıymakaqılığı
Çal Kay.ınaka,mlığı

Çameli Kay.malcarnlığı
B ab adağ Kay_rııal«amlıği
Kale Klyııaıkarıolığı
Çardak Kaımıakarntiğr
Bozkıııt iQıyınakanılığı

, Içi$çri Bakanlığ l Deni zli .Y *|_iliği l: Güney Kayma.lcamliğı
Bekilli Kaynakanılığr
BaklanKayınakamlığı
Bçyağaç kaymakaınlıği
Pamukkale Belediye Başkanlıgı
Merkezefendi,Bplediye Başkaniğı
Acıpayam Belediye -Ba§kanlığı
tsabadağ Belediye Başkanl ığı

. Batlan Beleğiyg Başkanlığ

. Bekiüli.Belediye Başkanlığı
Bçyağaç Belediye Başkar,ılığı
Bozkuıt. Belediye Başkanlığı

. Buldan Delediye Başkanlig.
Çal.Bglediye :Başkaılığı
Çameli Belcdiye Başkantığı

Giiney,B elediye. Başkantiğ
Il.qnaz: Bçlediye Başkanliği
Sarayköy. Bglgdiye Başkanl ığı

. Şerinhişar. Belediyı Başkeırılığı
Tavas Beleciiye,Başkanlığı
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