
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 oku-

narak doldurulacaktır. Proje teklifleri için son teslim tarihi 

ve saati, program için hazırlanmış olan başvuru rehberlerin-

de belirlenecektir. . Teknik destek başvuruları sürekli olarak 

alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde de-

ğerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-

Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım- Aralık 

dönemleridir.

Değerlendirme Süreci ve Sonuçlar

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajan- 

sa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görev- 

lendirilecek  ilgili  Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişi-

lik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Teknik destek başvuruları, her bir başvuru döneminin 

ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve 

mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır.

Ön inceleme: Bu aşamada faaliyet teklifinin, başvu- 

ru rehberinde belirtilen başvuru formu kontrol listesinde 

yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme 

komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan 

kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa faaliyet teklifi bu 

aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir

Nihai Değerlendirme: Ön incelemeden geçen faaliyet 

teklifleri, başvuru rehberinde ilan edilmiş olan değerlendir- 

me tablosuna göre değerlendirilir

Değerlendirme sonucunda, başarılı bulunan projeler 

Genel Sekreterin onayına sunulur. Değerlendirme raporu- 

nun ekinde, puan tabloları da yer alır. Değerlendirme rapo- 

runda söz konusu teknik desteğin bizzat Ajans tarafından 

karşılanması veya hizmet alımı yoluyla sağlanması yön- 

temlerinden hangisinin takip edileceğine ilişkin görüşe de 

yer verilir.

Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu 

uygun bulunan başvuru sahipleri, her bir başvuru dönemi- 

nin ilk ayının 15-20’inci günleri arasında Ajans internet si- 

tesinde ilan edilir. Başarılı başvuru sahipleri yazılı olarak da 

bilgilendirilmekle birlikte, sözleşmeler, başarılı teknik des- 

tek başvurularının Ajansın internet sitesinde yayınlanması- 

nı müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır.

Program Başvuru sahibi Destek Oranı
Uygulama 

Süresi

Teknik 

Destek

•	Yerel Yönetimler ve 
Mahalli  İdare Birlikleri,

•	Üniversiteler, Meslek 
okulları, Araştırma 
Enstitüleri,

•	Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşları,

•	Kamu Kurumu 
Niteliğinde Meslek 
Kuruluşları,

•	Sivil Toplum Kuruluşları 

•	Organize Sanayi 
Bölgeleri

•	Küçük Sanayi Siteleri

•	Teknoparklar,Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, 
Endüstri Bölgeleri

•	İş Geliştirme Merkezi

•	Birlik ve Kooperatifler 
yararlanabilir

Her bir teknik 

desteğin 

Ajansa toplam 

maliyeti 20.000 

TL’yi aşamaz. 

Yararlanıcıdan 

herhangi bir 

nakdi katkı talep 

edilmez.
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Teknik Destek
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin ama- 

cı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından 
önem arz eden, ancak  kurumsal  kapasite eksikliği nede-
niyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşı-
lan çalışmalarına destek  sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans ta- 
rafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişki- 
lendirilmemek koşuluyla;

• Yerel  yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 
bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel 
kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini   ve

• Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kal-
kınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını 
kapsamak zorundadır.

• Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek 
veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir.
Ancak güdümlü projeler için bu hüküm uygulan-
maz.

Kimler Başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

• Yerel Yönetimler ve Mahalli  İdare Birlikleri,

• Üniversiteler, Meslek okulları, Araştırma Enstitüleri,

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Teknoparklar,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

• İş Geliştirme Merkezi

• Birlik ve Kooperatifler yararlanabilir

Program ve Proje Bütçesi
Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa her-

hangi bir doğrudan mali destek verilmez. Destek faaliyet-

lerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyal-

leri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait 

harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından 

sağlanır.

Ajans, teknik destekleri  mevcut  bütçe ve personel 

imkânları çerçevesinde  kendi personeli eliyle sağlar yada 

hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteğin hizmet 

alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik des-

teğin Ajansa toplam maliyeti 20.000 TL’yi aşamaz. Tek-

nik Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda 

sadece uzman giderleri  (yol  ve konaklama dahil) Ajans  

tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm 

maliyetler uygun  olmayan  maliyetler  kapsamındadır.

Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık teknik destek 

bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda, 

teknik destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için 

tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı 

Ajans internet sitesinde duyurulur.

Uygun Projeler

Ajans, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına 

katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, da- 

nışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler 

kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyet- 

ler için teknik destek sağlayabilir.

 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. 

Teknik destek kapsamında faaliyetler, üç  aylık uygu-

lama süresini aşamazlar.


