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İKTİSADİ KALKINMA
MALİ DESTEK PROGRAMI
BİLGİLENDİRME SUNUMU

İçerik
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Bütçesi
Programın Amacı ve Öncelikleri
Uygun Başvuru Sahipleri
Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreci
Önemli Hususlar

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
(Referans Numarası: TR32/10/İK01)

7 Milyon TL

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik
(Referans Numarası: TR32/10/İK02)

3,3 Milyon TL

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
(Referans Numarası: TR32/10/İK03)

5,7 Milyon TL

Toplam Bütçe

16 Milyon TL

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Programın Amacı

İşletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini
artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını
güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle,
bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına
katkı sağlamaktır.

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji
verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları
ve yüksek teknolojinin kullanılması
Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal
altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm
sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün
çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması,
geliştirilmesi ve modernize edilmesi
Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin
yapılması

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Programın Bütçesi: 7 Milyon TL

Proje Başına Verilecek Destekler:
Asgari tutar:
40.000 TL
Azami tutar:
400.000 TL
Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin % 10
undan az, % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında
kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Süre : 12 Ay

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir?
KOBİ olması (250 kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da
mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmeler),
Sermayesinin veya oy haklarının % 25’den
fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir
işletmeye ait olmaması şartını sağlayan
işletmeler.

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir?
Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve
yetki alanı içerisinde bulunması,
Ajansın faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde
(Aydın, Denizli, Muğla) kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde
bulunması,
Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa
ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı
olarak hareket etmemesi,
Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve
tescil edilmiş olması.

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Örnek Proje Konuları
Öncelik 1: Ar-Ge projeleri ile yenilikçilik içeren, yüksek
teknolojinin kullanımına yönelik projeler
Üretimde verimliliği ve çeşitliliği artıracak Ar-Ge projeleri
ve yeni teknoloji transferine yönelik projeler
Alternatif ve yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine
yönelik projeler
Ar-Ge laboratuvarları kurulması ve var olanların
geliştirilmesine yönelik projeler

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal
altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm
sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin
artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize
edilmesine yönelik projeler
İşletmelerin mevcut üretim kapasitelerinin artırılmasına
yönelik makine, teçhizat ve bilgi sistemleri projeleri
Yeni üretim hatlarının kurulması projeleri
İşletmelerde kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve dış
ticaret için gerekli uluslararası kalite belgelerinin alınması
projeleri
İşletmelerin markalaşmaya yönelik projeleri
Pazarlama, pazar geliştirme ile tanıtım faaliyetlerini
kapsayan projeler

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
İşletmelerin ihtiyacına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve
istihdamlarının sağlanmasına yönelik projeler
Jeotermal seracılık altyapısını geliştirmeye yönelik projeler
Mega yatçılık ve yat üretimine yönelik projeler
Tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin (işleme, kurutma, paketleme,
şişeleme, dondurma, depolama gibi) geliştirilmesi ve bu
faaliyetlerde modern tekniklerin kullanılmasına yönelik projeler
Gıda güvenliğini sağlamaya ve bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası
belgelerin (HACCP, ISO 22000 vb.) alınmasına yönelik projeler
Doğal kaynakları (mermer, traverten ve feldispat gibi) işleme
tesislerinin kurulması, geliştirilmesi projeleri
Agro, kış, kültür, kruvaziyer, termal, yat ve diğer turizm türlerine
yönelik projeler

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik
Mali Destek Programı
Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
Yenilenebilir enerjinin ısıtma ve aydınlatma başta olmak üzere tüm
alanlarda etkin kullanımına yönelik projeler
Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ve ekipman üretimi projeleri
Arıtma tesislerinin kurulması, var olan tesislerin iyileştirilmesine yönelik
projeler
Yüksek bor içerikli termal suların kaçak yollarla deşarjının önlenmesine
yönelik projeler
Tehlikeli atık ve tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine yönelik sistemlerin kurulmasını
içeren projeler
Sanayide jeotermal enerji ve diğer çevre dostu enerji kaynaklarının
kullanılmasına yönelik projeler
Sanayilerde baca gazı arıtma sistemlerinin etkin kullanılmasına yönelik
projeler

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Programın Amacı

Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini
artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını
güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle,
sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı
sağlamaktır.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve
uygun
ölçekli
işletmelerin
oluşturulması,
girişimciliğin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin
artırılması, alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek
teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi
Öncelik 2: Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde
verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, sektörel
altyapılarının iyileştirilmesi
Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin
yapılması

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Programın Bütçesi:

3,3 Milyon TL

Proje Başına Verilecek Destekler
Asgari tutar:
50.000 TL
Azami tutar:
600.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25
inden az, % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında
kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Süre : 12 Ay

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir ?
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Belediye, İl Özel İdaresi ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve birlikler
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vs.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Yüksek Öğretim Kurumları (Fakülteler, Enstitüler, Meslek
Yüksekokulları, Konservatuvarlar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri
vb.)
Araştırma Enstitüleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Organize Sanayi Bölgeleri
Küçük Sanayi Siteleri

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir ?
Tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları, bunlara bağlı
birimler ve mahalle muhtarlıkları için bu şart aranmaz.)
Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı
içerisinde bulunması
Ajansın faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aydın, Denizli,
Muğla) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu
bölgelerde bulunması
Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile
birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş
olması

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Örnek Proje Konuları
Öncelik 1: Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve uygun ölçekli
işletmelerin oluşturulmasına yönelik projeler, girişimciliği teşvik eden
projeler, alternatif enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine, yüksek
teknolojinin kullanımına ve geliştirilmesine yönelik projeler
Kümelenme ve inovasyona yönelik projeler
İşletmelerin birleşmesi veya ortaklıkların kurulması suretiyle uygun
ölçekli işletmelerin oluşturulmasına yönelik projeler
Girişimcilik desteklerine ilişkin eğitim ve danışmanlık projeleri
Üretimde verimliliği ve çeşitliliği artıracak, yeni teknoloji transferine
yönelik projeler
Alternatif ve yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine yönelik projeler
Ar-Ge laboratuvarları kurulması ve var olanların geliştirilmesine yönelik
projeler

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Öncelik 2: Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde verimliliğin ve
çeşitliliğin artırılması, sektörel altyapılarının iyileştirilmesi

İşletmelerin ortak kullanımına yönelik makine ve teçhizat
sistemlerinin oluşturulmasına yönelik projeler
Pazarlama, pazar geliştirme ile tanıtım faaliyetlerini kapsayan
projeler
İşletmelerin ihtiyacına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve
istihdamının sağlanmasına yönelik projeler
Tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin (işleme, kurutma, paketleme,
şişeleme, dondurma, depolama gibi) geliştirilmesi ve bu
faaliyetlerde modern tekniklerin kullanılmasını kapsayan projeler
Gıda güvenliğini sağlamaya ve bu konuyla ilgili ulusal ve
uluslararası belgelerin (HACCP, ISO 22000 vb.) alınmasına
yönelik projeler
Agro, kış, kültür, termal ve diğer turizm türlerine yönelik projeler

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Mali Destek Programı
Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin
yapılması
Yenilenebilir enerjinin ısıtma ve aydınlatma başta olmak
üzere tüm alanlarda etkin kullanımına yönelik projeler
Sanayide jeotermal enerji ve diğer çevre dostu enerji
kaynaklarının kullanılmasına yönelik projeler
Sanayilerde baca gazı arıtma sistemlerinin etkin
kullanılmasına yönelik projeler

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Programın Amacı
Bölgenin endüstriyel, çevresel, sosyal ve
kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla
yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi
kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için altyapı
ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine, verimliliğinin
artırılmasına ve mevcut turizm alanlarının
iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları
Öncelik 3: Bölgenin endüstriyel üretim ve hizmet
altyapısının güçlendirilmesi
Öncelik 4: Kentsel ve kırsal alanlardaki sosyal
altyapının iyileştirilmesi ve modernizasyonu

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Programın Bütçesi: 5,7 Milyon TL

Proje Başına Verilecek Destekler
Asgari tutar:
50.000 TL
Azami tutar:
600.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25
inden az, % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında
kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Süre: 18 Ay

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir?
Valilikler
Belediyeler
İl Özel İdareleri
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun
görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
Ajansın faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2
Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) kayıtlı
olmaları veya merkezlerinin ya da yasal
şubelerinin bu bölgelerde bulunması,
Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer
varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu
olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Örnek Proje Konuları
Öncelik 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için altyapı ve
iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
Arıtma tesislerinin kurulması ve var olan tesislerin
iyileştirilmesine yönelik projeler
Su, hava ve yakıt kalitesi ölçüm laboratuvarlarının
kurulması veya mevcut olanların geliştirilmesi
Liman ve marinalarda atık alım, ayrıştırma ve depolama
tesisleri kurulması ve var olan tesis altyapılarının
geliştirilmesine yönelik projeler
Düzenli katı atık depolama tesisleri ile geri dönüşüm
tesislerinin kurulması ve var olan tesislerin yenilenmesine
yönelik projeler

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Belediyelerde atık su yönetim sistemleri kurulması, var olan
altyapının güçlendirilmesi
Zeytinyağı üretimi ve tekstil sektörü başta olmak üzere,
müşterek arıtma tesislerinin kurulması, var olan tesislerin
iyileştirilmesi ve etkin kullanımı
Depolama sahalarında sızıntı suyu arıtma tesisleri
kurulması ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi
Yüksek bor içerikli termal suların kaçak deşarjının
önlenmesine yönelik faaliyetler
Tehlikeli ve tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine yönelik sistemler

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine, verimliliğinin
artırılmasına ve mevcut turizm alanlarının iyileştirilmesine
yönelik altyapı çalışmaları
Bölge içerisinde küçük cazibe mekanlarının oluşturulması,
yeniden düzenlenmesi (kültür/sanat sokak ve caddeleri vb.)
Jeotermal turizmin geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri
Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre
düzenleme çalışmaları
Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtan tematik
müzelerin artırılması ve mevcut olanların bakımı

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Öncelik 3: Bölgenin endüstriyel üretim ve hizmet altyapısının
güçlendirilmesi
Jeotermal seracılığa yönelik altyapı çalışmaları
OSB’lerin enerji ve ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine
yönelik faaliyetler
İşletmelerin OSB’lere taşınmasını teşvik amacıyla
altyapılarının güçlendirilmesine yönelik projeler
Lojistik merkezlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı
projeleri
Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test
laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri
Mali Destek Programı
Öncelik 4: Kentsel ve kırsal alanlardaki sosyal altyapının
iyileştirilmesi ve modernizasyonu
Tiyatro, kütüphane, sergi salonu kurulması ve
modernizasyonu çalışmaları
Günlük hayatı engelliler ve yaşlılar için kolaylaştıracak
gerekli altyapı ve donanımı (rampalı kaldırımlar, özel
otobüsler, asansörlü alt ve üst geçitler, sesli trafik
sinyalizasyonu vb.) geliştirmeye yönelik proje ve faaliyetler
Sosyal hizmetler altyapı eksikliğinin giderilebilmesi adına,
huzurevleri, yetiştirme yurtları, aile danışma merkezleri gibi
kurumların kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine
yönelik faaliyetler

GENEL BİLGİLER
Geçersiz Proje Konuları
Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak
anlayışına aykırı faaliyetler,
Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından
satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
%15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler;
borsa yatırımları,
Gayrimenkul yatırımları,
Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için
bireysel sponsorluklar,

GENEL BİLGİLER
Geçersiz Proje Konuları
Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe
(maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir
projenin parçası değilse),
Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden,
özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı
faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler,
Birincil tarım faaliyetleri, (KÂR AMACI GÜDEN VE GÜTMEYEN)
Perakende ve toptan ticaret. (KÂR AMACI GÜDEN)

GENEL BİLGİLER
Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının Bulunmaması Gereken Durumlar:
İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle
işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek
alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla
ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen
benzer durumlarda olanlar;
Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile
mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar;
Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair
kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;
Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri
uyarınca, proje başvuru tarihi itibari ile vadesi dolmuş veya ödenmemiş
sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar;

GENEL BİLGİLER
Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının Bulunmaması Gereken Durumlar:
Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından
kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar;
Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına
ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal
ettiği tespit edilenler.
Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen
durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya
destek almaya hak kazanamazlar;

Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;
Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep
edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar
veya bu bilgileri temin edemeyenler;
Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde
değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında
bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

GENEL BİLGİLER
Ajans, desteklenmesi uygun bulunan projelere, başvuru
rehberlerinde belirtilen oranlarda mali destek sağlayacak ve bu
destek hibe niteliğinde olacaktır.
Eş-finansman Nedir?
Proje bütçesinin Ajanstan talep edilen miktarı dışında kalan ve
yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıdır.
Bu miktar Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır.
Ayni Katkı Nedir?
Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve
kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal,
malzeme, iş gücü, makine ve ekipman katkısıdır.

GENEL BİLGİLER
Ortak Nedir?
Desteğe konu olan proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya
sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek
bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda
bulunan kişi veya kurumlardır.
Ortak Kuruluşun, Başvuru Sahibinin hissedar ortağı değil,
bu projedeki ortağı olduğuna dikkat ediniz.

İştirakçi Nedir?
Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya
sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden
yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili
başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

GENEL BİLGİLER
UYGUN MALİYETLER

Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal
sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa
koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve
ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek
olmamalıdır),
Yolculuk ve gündelik giderleri,
Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin
uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni
ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
Sarf malzemesi maliyetleri,

GENEL BİLGİLER
Uygun Doğrudan Maliyetler
Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans
tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek
koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,(KÂR AMACI GÜDEN ve
GÜTMEYEN)
Destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projeler için
denetim maliyetleri,
Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta,
banka maliyetleri vb.)
Görünürlük Maliyetleri.

GENEL BİLGİLER
Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için
tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun
maliyetlerinin %7’sini aşamaz.

Uygun Dolaylı Maliyetler
Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen
ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.)
karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin
% 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

GENEL BİLGİLER
Uygun Olmayan Maliyetler
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin
kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve
sair giderler,
Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
Faiz borcu,
Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri,
İkinci el ekipman alımları,
Kur farkından doğan zararlar,

GENEL BİLGİLER
Uygun Olmayan Maliyetler
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin
maaşları,
Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve
diğer faaliyetlerin maliyetleri,
Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından
gerçekleştirilen maliyetler,
Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı
arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim,
harç ve sair giderler,
Sınırlı deneme üretimleri haricinde hammadde
maliyetleri,(KÂR AMACI GÜDEN ve GÜTMEYEN)

GENEL BİLGİLER
Uygun Olmayan Maliyetler
Projenin yürütülmesi bakımından zaruri olmayan binek araç
alımı.
Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden
yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler.
Amortisman giderleri,(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI)
Leasing giderleri, (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI)

GENEL BİLGİLER
Önemli Hususlar
Proje Konusu,Başvuru Rehberinde belirtilen programın amaç ve
önceliklerine uygun olmak zorundadır.
Hiçbir proje sadece mal satın alımıyla sınırlandırılamaz. Mal
tedariki, tanımlı hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası
olmalıdır.
Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif
çağrıları kapsamında, en fazla 4 (dört) projesi için destek
başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) projesi için destek
alabilir.
Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı
faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler kabul
edilmeyecektir.

GENEL BİLGİLER
Önemli Hususlar
Ajanstan mali destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler,
destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince Ajanstan destek
alamazlar.
Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru
Sahibi, proje ortağı, iştirakçi veya alt yüklenici olarak proje
başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer
alamazlar.
5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde
belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer yükümlülüklerini,
bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine
getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi
Odaları T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet
desteği başvurusunda bulunamazlar.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır:
Ön İnceleme
Ajans Uzmanları tarafından yalnızca zamanında teslim edilen projeler;
Şekli uygunluk açısından idari kontrol,
Başvuru Rehberindeki kriterlere uygunluğu açısından uygunluk
kontrolü
Teknik ve Mali Değerlendirme
Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi tarafından;
Başvuranın mali ve yönetim kapasitesi,
Proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği,
Önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği,
Projenin destek sonrası sürdürülebilirliği,
Projenin bütçe ve maliyet etkinliği,

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru Rehberleri ve Başvuru Formları:
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının www.geka.org.tr
internet adresinden veya elden temin edebilirsiniz.
Başvurular (elden veya posta ile):
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı
EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi
20085 DENİZLİ
Son Başvuru Tarihi:
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER…

