
SOSYAL DESTEK PROGRAMI KÜNYESİ 

PROGRAMIN 

REFERANS 

NUMARASI 

TR32/19/SODES 

PROGRAMIN 

HEDEFİ 

 

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden 

kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya 

çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin 

ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam 

edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve 

yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını 

yaygınlaştırmaktır. 

 

PROGRAMIN 

ÖNCELİKLERİ 

 

İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının 

kolaylaştırılmasına, 

• Genç işsizliğinin azaltılmasına,  

• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken 

beşerî sermayenin geliştirilmesine, 

• Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, 

• Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik 

projeler. 

 

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
• Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, 

• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller 

geliştirilmesine, 

• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet 

veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye 

yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı 

programların uygulanmasına yönelik projeler. 

 

Sosyal İçerme  
• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, 

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesine, 

• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına 

yönelik projeler. 

 

Sosyal Sorumluluk  
• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini uyumlaştıran, 

• Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun 

çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,  

• Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum 

kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen 

projeler. 

 



ASGARİ PROJE 

BÜTÇESİ ve AZAMİ 

DESTEK 

ORANLARI 

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar 

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL Azami Destek Oranı: % 90 

Kâr Amacı Güden Kuruluşlar 

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL Azami Destek Oranı: % 50 

PROJE SÜRESİ Azami süre: 18 Ay 

UYGUN BAŞVURU 

SAHİPLERİ 

 

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, 

sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile 

teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi 

kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel 

kesim kuruluşlarını, 

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
11.10.2019 Saat: 18:00 

 


