
Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Des- 

tek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden https://kaysuygulama.

sanayi.gov.tr on-line olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve 

diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili  talimatlar okuna-

rak doldurulacaktır. Proje teklifleri için son teslim tarihi ve 

saati, program için hazırlanmış olan başvuru rehberlerinde 

belirlenecektir.

Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık fizibilite büt-

çesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda, doğ-

rudan destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için 

tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı 

Ajans internet sitesinde duyurulur.

Değerlendirme Süreci ve Sonuçlar

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajan-

sa sunulacak olan her bir fizibilite teklifi, Genel Sekreter 

başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en 

az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, baş-

vurunun 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 For-

mu Kontrol Listesinde (Başvuru formunun 6. Bölümü) yer 

alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme 

komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan 

kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa başvuru bu aşa-

madan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.

Teknik ve Mali Değerlendirme: Ön incelemeden geçen 

faaliyet teklifleri, başvuru rehberinde ilan edilmiş olan de- 

ğerlendirme tablosuna göre teknik ve mali değerlendirmeye 

tabi tutulur.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan teklifler ve 

ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli puan tabloları hariç) olarak 

hazırlanacak ve tüm değerlendirme komisyonu üyeleri tara-

fından imzalanacak değerlendirme raporu ile birlikte Yöne-

tim Kurulunun onayına sunulur. 
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Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından 

önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine 

yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve 

girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin 

fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Bu 

destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Program ve Proje Bütçesi

Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans des-

teği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin 

fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz. 

Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kap-

samında desteklenecek alanlara yer verir.

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı 

zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet 

teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Başvuru rehberlerine 

esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, 

fizibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları, 

uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek 

miktarı gibi hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.

Fizibilite desteğinin uygunluğu 

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşa-

ğıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmek-

tedir. 

Bunlar; 

•  Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve 

rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması-

na yönelik olması 

•  Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlen-

mesine katkı sağlaması 

• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin ge-

liştirmesini hedeflemesi 

Uygun Başvurular

Ajans, fizibilite kapsamında bölgenin kalkınması için 

be- lirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanım-

lanan faaliyetlere destek verir. Her fizibilite döneminde, 

desteklenecek faaliyetler Ajans’ın hazırlayacağı başvuru 

rehberinde belirtilecektir.

Ajans tarafından bu başlık altında desteklenecek faa- 

liyetler Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 bölge sınırları (Art- 

vin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) dahilinde 

gerçekleştirilir. Ancak, Ajansın faaliyet gösterdiği bölgede 

gerçekleşmesi beklenen amaçlara uygunluğu gerekçelendi- 

rildiği durumlarda bazı alt faaliyetler bölge dışında da ger- 

çekleştirilebilir.

Fizibilite Desteği kapsamında yapılan tüm maliyetler 

uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Uygun maliyetler 

programa yönelik Ajans tarafından ilan edilecek başvuru 

rehberinde belirlenecektir.

Proje Süresi

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme 

yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak 

fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleş-

menin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Ajans, raporun şekil, içerik ve kalite bakımından 

Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen ilke ve kuralla-

ra uygunluğunu kontrol eder. Raporların ajansa süresinde 

sunulmaması veya ajans tarafından uygun bulunmaması 

durumunda sözleşmeler feshedilerek sağlanan destek, 

fer’ileriyle birlikte geri alınır. 

Kimler Başvurabilir?

Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, 

küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölge-

leri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve 

kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde fizibilite 

desteği için en fazla iki başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet 

yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırla-

rı aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl için- de redde-

dilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.


