Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı
UNDP IRH & Koç Holding

Covid-19, çevresel ve sosyal sorunlara teknoloji ile çözüm geliştirmenin önemini gözler önüne serdi.
UNDP İstanbul Bölgesel Ofisi ve Koç Holding işbirliğinde hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji
Hızlandırma Programı, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerini destekleyerek etki ve
erişimlerini artırmayı amaçlıyor.
Uluslararası ve ulusal ölçekte farklı deneyim ve uzmanlıkları bir araya getiren BOOST Sivil Toplum
Teknoloji Hızlandırma Programı, programa katılan sivil toplum kuruluşlarına dijital dönüşüm
süreçlerini somut bir proje önerisi üzerinden tasarlama ve uygulama imkânı sunuyor.
Sivil toplum kuruluşları, programa faaliyet gösterdikleri alanda teknoloji ile etkilerini veya erişimlerini
artıracak çözüm önerileriyle başvurabilirler. Çözüm önerisinin genel çerçevesi oluşturulmuş,
uygulanabilir bir proje fikri olması beklenmektedir.
İki aşamadan oluşan BOOST Sivil Toplum Hızlandırma Programı’nın ilk ayağında başvurular arasından
seçilecek 20 sivil toplum kuruluşu;
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Dijital dönüşüm, etki için teknoloji ve kitlesel fonlama üzerine yoğun bir eğitim programına
katılma,
1-1 mentörlük fırsatlarıyla dijital teknolojiler ile yenilikçi yaklaşımlar geliştirme, etkilerini ve
ölçeklerini genişletme,
Kurumun dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmak için teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir
kalkınma alanında çalışan küresel ve ulusal uzmanlarla bir araya gelme,
BOOST Programı’nın bölgesel ağının bir parçası haline gelerek uluslararası kurumlarla işbirliği
geliştirme imkânı bulacak.
Başvuru Kriterleri
Türkiye’de dernek, vakıf, kooperatif olarak
kurulmuş olan,
Türkiye’nin sosyal ve çevresel sorunlarına
çözüm üretmek için çalışan,
En az 3 yıldır sahada aktif olarak faaliyet
gösteren,
2019 yılı gelirleri en az 2 milyon TL olan,
Programa İngilizce bilen en az iki kişi ile
katılım sağlayabilen ve
Program kapsamında geliştirilen çözümden
hareketle
dijital
dönüşüm
stratejisi
oluşturmayı ve uygulamayı hedefleyen tüm
sivil toplum kuruluşları BOOST Sivil Toplum
Teknoloji
Hızlandırma
Programı’na
başvurabilir.








Değerlendirme Kriterleri
Çözüm önerisinin ölçeklendirilerek başka
ülkelerde uygulanmaya uygun olması,
Uygulamanın devamlılığı için gerekli
işbirliklerinin kurulmuş olması,
Başvuruyu yapan kuruluşun çözüm
önerisini 3-6 aylık süreçte hayata
geçirecek uygun kapasiteye ve ekibe
sahip olması,
Kırılgan grupların karşılaştığı sosyal
sorunlara yönelik etkisi yüksek çözüm
önerileri geliştirilmesi

İleri teknoloji ve yenilikçi dijital araçlarla
mevcut iş yapış şeklini dönüştürme
vizyonuna sahip olması,
 Covid-19’dan etkilenen alanlardan birinde
uzun vadeli çözüm geliştirmesi
beklenmektedir.
Aralık 2020’de ilk aşamanın tamamlanmasının ardından seçilecek olan 5 sivil toplum kuruluşuna
projelerini uygulamaları için 10.000 Amerikan Doları’na kadar finansal destek ve 24 hafta boyunca
uygulama ve ölçeklendirme için birebir hızlandırma desteği verilerek dijital dönüşüm yolculuklarına
eşlik edilecektir.

