Başvurular Nasıl Yapılır?

Teknik ve Mali Değerlendirme:

Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden https://kaysuygulama.
sanayi.gov.tr on-line olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve
diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Proje teklifleri için son teslim tarihi ve
saati, program için hazırlanmış olan başvuru rehberlerinde
belirlenecektir.

Ön incelemeden geçen faaliyet teklifleri, başvuru rehberinde ilan edilmiş olan de- ğerlendirme tablosuna göre
teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur.

Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık fizibilite bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda, doğrudan destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için
tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı
Ajans internet sitesinde duyurulur.

Değerlendirme Süreci ve Sonuçlar

Ajansa sunulan güdümlü proje teklifi ve ekleri, Genel
Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak, en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa sunulmasından itibaren en geç kırk
beş gün içerisinde değerlendirilir.

Program

Destek Oranı

Uygulama Süresi

Belirlenen azami
destek oranını
Güdümlü
geçmemek
Proje
koşuluyla %75’e
Desteği
kadar

2 yıl

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir fizibilite teklifi, Genel Sekreter
başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en
az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay
içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına
sunulur.
Değerlendirme; Ön inceleme ve faaliyetin teknik ve
mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır.
Ön inceleme: Bu aşamada başvurunun, Başvuru
Formu Kontrol Listesinde yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri
karşılanmıyorsa başvuru bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.

doka.org.tr

www.

Gazipaşa Cad. Nemlioğlu Sok. No:3 TRABZON/ TÜRKİYE
Tel:

444 82 90

Faks: 0(462) 455 40 08

GÜDÜMLÜ
PROJE
DESTEĞi

Güdümlü Proje Desteği
Uygun Başvurular

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans,
fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.

Güdümlü proje desteklerinde (GPD) projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.
Güdümlü proje desteklerinde Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan
şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşlar proje uygulayıcısı olamaz.

Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü proje desteğini
(GPD) diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas
unsur, ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler,
ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; Ajans, ilk
fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.
Bu çerçevede Ajans, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları
sonucunda belirlenen alanlar için ekonomik ve sosyal nitelikli güdümlü projeleri destekleyebilir.

Program ve Bütçesi
GPD kapsamında, Ajans, toplam proje maliyetinin en
fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlayabilir.
Ancak bu oran yönetim kurulunun onayı ile en fazla %90’a
kadar artırılabilir. Bu oran, projenin hayata geçirilmesinde
proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir.
Kalan kısım, bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.
Ancak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının
proje sahibi olduğu projeler, Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda eş finansman aranmaksızın desteklenebilir.
Güdümlü proje desteği kapsamında Ajans tarafından
sağlanan mali destek tutarı, proje uygulama döneminde
uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun onayı ile en fazla % 10’u oranında
artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının
eş finansman tutarı da en az aynı oranda artırılır.

Ancak kar amacı güden kurum ve kuruluşlar güdümlü
proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.

Kimler Başvurabilir?
Ajans projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit
etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden
fazla kurum ve kuruluş rol alabilir. Bu durumda kurum ve
kuruluşlardan biri projenin uygulayıcısı olarak tayin edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlar, proje uygulayıcısının ortağı olurlar.

Proje Süresi
Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir
gün sonra başlar ve proje süresi en fazla 2 yıldır.

Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas
teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından
Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu fizibilite raporu ile
rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından
uygun görüldüğü takdirde proje Ajans tarafından desteklenebilir.
Güdümlü proje teklifi fizibilitesinin Bakanlık değerlendirmesi sonucunda onaylanmaması durumunda proje reddedilmiş sayılır.

