
Uygun Başvurular 

Projeler, Ajans’ın Faaliyet gösterdiği TR90 bölge sı- 

nırları (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) 

içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak, projenin amaçlarına 

uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda proje faaliyetleri- 

nin bir kısmı bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda 

proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje başvuruların konusu ve faaliyetleri, programın 

amacı ve öncelikleriyle ilgili ve rehberde belirtilen kısıtlar 

bakımından uygun olmalıdır. Proje kapsamında uygun sayı- 

lacak harcamaların çerçevesi de başvuru rehberinde belirti- 

lecektir. Bununla birlikte önerilen projeler her koşulda mev- 

zuata uygun olmalıdır.

Projeler için uygulama süreleri başvuru rehberlerinde 

özel olarak belirtilmekle birlikte, küçük ölçekli altyapı proje- 

leri istisna olmak üzere bir yıllık uygulama süresini aşamaz- 

lar. Küçük ölçekli altyapı projeleri için ise, bu süre azami iki 

yıl olarak belirlenebilir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından 

on iş günü sonra başlar. Başvurular Kalkınma Ajansları Proje 

ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https:// 

uygulama.kays.kalkinma.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, programlar için hazırlanmış olan baş- 

vuru rehberlerinde belirlenecektir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Değerlendirme süreci iki aşamalı olmak üzere “ Ön inceleme” 

ve “Teknik ve Mali Değerlendirme” aşamalarından oluşmaktadır.

Ön inceleme: Bu aşamada projelerin teklifi için belirlenmiş 

son teslim tarihine kadar başvurusu alınmış olan projeler ön ince- 

lemeye alınacaktır. Proje başvuruları idari ve uygunluk olmak üzere 

iki kontrolden aşamasından geçerler. İdari kontrol aşamasında; ta- 

lep edilen belgelerin doğru eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü 

sunulmuş olması gibi konu konulardan kontrolü, uygunluk kontro- 

lü aşamasında; başvuru sahibinin, ortaklarının, proje konularının 

ve uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen uygunlukları ye- 

rine getirip getirilmediğin kontrolü yapılır.

Teknik ve Mali Değerlendirme:  Ön incelemeyi geçen projeler, 

teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınır. Bu aşamada sıra- 

sıyla dört değerlendirme sürecinden oluşur:

1. Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak  değerlendirme

2. Değerlendirme  komitesince  yapılacak değerlendirme

3. Genel Sekreterce yapılacak inceleme

4. Yönetim Kurulu onayı

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler Ajansın 

internet sitesinde ilan edilir. Proje teklif çağrısı dönemi bütçesin- 

de belirtilen toplam destek tutarı ile sınırlı olmak üzere, bu proje- 

lere mali destek verilir.

Program Başvuru sahibi Destek Oranı
Uygulama 

Süresi

Küçük ölçekli 

altyapı 

programı (KOA)

Kar amacı gütmeyen kurum 

ve kuruluşlar

%25-%50, %75’ e kadar 

çıkartılabilir.
2 yıl

Kâr amacı 

güden mali 

destek programı 

(MDP)

Başvuru rehberinde özel 

koşulları belirlenen gerçek ya 

da tüzel kişiler

En fazla%50 1 yıl

Kâr amacı 

gütmeyen mali 

destek programı 

(MDP)

Başvuru rehberinde özel 

koşulları belirlenen kar amacı 

gütmeyen kurumlar

En fazla %75, %90’na kadar 

çıkartılabilir.
1 yıl
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Proje Teklif Çağrısı

Ajans, kendi belirleyeceği belirli dönemler itibarıyla 

planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağ- 

rısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsa- 

mında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansi- 

yel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşul- 

lara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. 

Ajans tarafından gerçekleştirilecek destek programlarında, 

teklif çağrısının ilanı ile proje başvurularının son kabul tari- 

hi arasındaki süre kırk beş gün ile doksan gün arasında de- 

ğişebilir.

İştirakçiler: Projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında baş- 
ka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olmak suretiyle katılabilirler. İş- 
tirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi 
konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten doğrudan fay- 
dalanamazlar. İştirakçiler, başvuru sahipleri ve ortaklar için ara- 
nan uygunluk kriterlerine tabi olmamakla birlikte, başvuru rehbe- 
rinde, iştirakçiler için farklı kriterler tanımlanabilir.

Alt Yükleniciler: Proje kapsamında, bazı mal, hizmet alımı 
ve yapım işleri faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için satın alma 
(ihale) yapılması gerekebilir. Bu ihalelerde tanımlanan işler, Proje 
Uygulama Rehberinde belirtilen satın alma kurallarına uygun ola- 
rak seçilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilir. Ortak veya 
iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru Sahibi: “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Des- 
tekleme Yönetmeliği” uygunluk kriterlerine göre her Proje teklif 
çağrısı için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen 
başvuru sahibi kriterlerine uygun olan kar amacı güden gerçek kişi 
ve tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşla- 
rı, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, birlikler, 
kooperatifler başvuruda bulunabilir.

Ortaklar: Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kurum/ 
kuruluşlarla birlikte proje başvurusunda bulunabilirler. Ajans ta- 
rafından uygulanacak destek programlarında genel olarak, pro- je 
ortaklarının da başvuru sahipleri ile aynı kriterleri taşımaları gerek-
mektedir. Ancak teklif çağrısının kendine has özellikleri çer- çeve-
sinde ortaklarla ilgili olarak ek kriterler veya istisnalar tanımla- na-
bilir. Ortakların projenin uygulanmasına yönelik olarak yaptıkla- rı 
harcamalar, başvuru rehberinde tanımlanan uygun maliyetler ile 
uyumlu olması koşuluyla, proje bütçesinden karşılanabilir.

Program ve Proje Bütçesi 

Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında 
desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek 
toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsa- 
mında her bir projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek 
üzere tahsis edilen tutardır. Ajans tarafından her bir proje 
başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarla- 
rı, destek programının kendine özgü koşullarına göre fark- 
lılık gösterebilir.

Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje mali- 
yetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. 
Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, pro- 
je eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/ 
veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile kar- 
şılayabilir.

Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelerde 
destek oranı, proje bütçesinin en fazla %75’i kadardır. Uy- 
gun görülen öncelik alanları için destek oranı %90’a kadar 
çıkartılabilir.

Küçük ölçekli altyapı projelerinde destek oranı, proje 
bütçesinin %25 ile %50 arasında değişebilir. bölgenin geliş- 
me durumu, başvuran kesimin mali imkanları, nitelikleri ve 
yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar gibi husus- 
lar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtil- 
mek kaydıyla destek oranı %75’e kadar yükseltilebilir.

Ancak, teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden 
bağımsız olarak, kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilere 
sağlanacak destek oranı, proje bütçesinin %50’sinden faz-
la olamaz.

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıla- 
rı kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili Ajansa tek başına en 
fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve il- 
gili Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağla- 
yabilir. Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve 
tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresin- 
ce aynı Ajanstan destek alamaz.

TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI


