2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
PROGRAMIN AMACI
Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak,
sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama,
fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
ÖNCELİK 1: Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin tespiti ve önlenmesine ilişkin araştırma
çalışmaları ve eylem planları
ÖNCELİK 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda kritik öneme sahip
araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar
ÖNCELİK 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yatırım kararlarının
yönlendirilmesine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite çalışmaları
ÖNCELİK 4: Stratejik işbirliklerinin başlatılmasına, önemli yatırım fırsatlarının
değerlendirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri

PROGRAM BÜTÇESİ VE DESTEK KISITLARI
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
tarafından 2013 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.300.000 TL’dir.

Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 85.000 TL
Proje bütçelerinin en az %25’i en fazla ise %100’ü program kapsamında desteklenebilecektir. Bu
değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE PROJE SÜRE KISITI
SON BAŞVURU TARİHİ: 29.11.2013
AZAMİ PROJE SÜRESİ: 3 AY

!
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BİR TEKLİF ÇAĞRISI DEĞİLDİR. BU PROGRAMDA HER BİR PROJE
AJANSA ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN “EN FAZLA YEDİ GÜN İÇİNDE” TEKNİK VE MALİ AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLECEK VE BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULAR DESTEK KARARI İÇİN İLK
TOPLANTISINDA GÜNDEME ALINARAK ONAYLANMAK ÜZERE YÖNETİM KURULUNA
SUNULACAKTIR. YÖNETİM KURULU’NUN VERECEĞİ DESTEK KARARLARI NETİCESİNDE PROGRAM
İÇİN AYRILMIŞ OLAN DESTEK BÜTÇESİNİN BAŞARILI BULUNAN TEKLİFLERE TAHSİS
EDİLMESİNDEN SONRA BAŞVURU KABULÜNE SON VERİLECEKTİR. BU BAKIMDAN
BAŞVURULARIN ALINMASI İÇİN SON TARİH OLARAK 29/11/2013 TARİHİ BELİRLENMİŞ OLMAKLA
BİRLİKTE, BAŞVURU SAHİPLERİNİN TEKLİFLERİNİ SUNMAK İÇİN BELİRTİLEN SON TARİHİ
BEKLEMEMELERİ TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Yerel yönetimler,
Üniversiteler,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
Sivil toplum kuruluşları,
Organize sanayi bölgeleri,
Küçük sanayi siteleri,
Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknopark ve Teknokent),
Birlikler ve kooperatifler
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

ÖRNEK FAALİYET (PROJE) KONULARI:
Bölgemizde deprem riski ve olası etkilerinin tespit edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel
zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar
Doğal afetler açısından riskli alanların sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
Su Ürünleri, Mermer ve Traverten, Yenilenebilir Enerji, Makine İmalatı, Gıda İmalatı, Demir
Çelik, Kablo İmalatı ve Turizm gibi sektörlere ilişkin katılımcılık esaslı araştırma ve strateji geliştirme
çalışmaları

Bölgemizdeki mevcut soğuk hava depoları, tarımsal ürün işleme paketleme tesislerinin kapasite
kullanım oranları, işledikleri ürünleri, aktif/atıl durumları, yeni tesis ihtiyaçları bilgilerini içeren
envanter çalışması
Sektörel bağlamda yatırıma uygun arazilerin belirlenmesine yönelik envanter çalışmaları ve
bunların yararlanıcılara kullanıcı dostu şekilde sunulmasına ilişkin çalışmalar
Tekstil Tasarım ve Yenilik Merkezi fizibilite raporu hazırlanması
Lisanslı Depoculuk fizibilite raporu hazırlanması
Bölgemizde yeni Küçük Sanayi Siteleri oluşturulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması
Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi için örnek fizibilite raporu hazırlanması
Kırsal kesimde tarım dışı istihdamı artırıcı faaliyetlere ilişkin fizibilite raporları hazırlanması
Alternatif turizm yatırımlarına ilişkin örnek fizibilite raporu hazırlanması
Göç araştırması (sebepleri, bölgeye etkileri, göçle gelen nüfusun profili ve entegrasyonu vb.)
Büyükşehir yasasının bölgemize etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar. (6360 S. Yasa)
Denizli ve Muğla’da mevcut zeytinyağı tesislerine ilişkin envanter çalışması ve yeni kurulacak
tesisler için mekânsal planlama çalışmaları
Kayıt dışı istihdamın il veya bölge ekonomisine etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar
Sosyal risklerin belirlenmesi ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar
Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
Bölgedeki mevcut sulama yöntemlerine ve kullanılan yöntemlerin su kaynakları, tarım alanları
ve verimlilik üzerindeki etkisine ilişkin araştırma çalışmaları
Yukarıda belirtilen Doğrudan Faaliyet Desteği proje konuları yalnızca örnek olarak verilmiştir.
Ancak söz konusu program kapsamında yapılacak faaliyetler bunlarla sınırlı olmayıp; faaliyet
tekliflerinin/projelerin doğrudan faaliyet desteğinin önceliklerine uygun olarak çeşitlendirilmesi
mümkündür.
Önemli Not: Programın amaç ve öncelikleri ile doğrudan ilişkilendirilmemiş, bölge açısından
yürütülmesinde stratejik bir öncelik, kritik önem ya da aciliyeti olmayan envanter çalışmaları, kurumsal
ve sektörel stratejiler, eylem planları, mevcut durum analizleri, master planlar, imar planları, kentsel
stratejiler, restorasyon/restitüsyon/röleve projeleri, tanıtım filmi, fikir projeleri gibi çalışmalar ile ferdi
araştırma niteliğindeki çalışmalar ve salt akademik çalışmalar DFD kapsamında desteklenmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan Stratejik Planlar, İmar Planları, Master Planlar ve söz konusu
planların hazırlık çalışmaları ve yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle
faaliyet giderlerini kapsayan faaliyetler bu programın kapsamı dışındadır.

