Çukurova Kalkınma Ajansı
2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I
S.N.

Soru
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Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Lojistik
sektöründe "ATP Tip Test Tesisi"nin kurulması ve lojistik
firmalarına bu kapsamda sertifikasyon hizmeti verilmesi
uygun mudur? Bu kapsamda başta inşaat ruhsatı veya inşaat
ruhsatının gerek olmadığına dair yazı faaliyete başlama
döneminde yapı kullanım izni v.b izin ve ruhsatlar
tarafınızdan talep edilecek midir?

Teknik test ve analiz faaliyetleri Nace Rev.2 2015
Faaliyet sınıflamasına göre "Mimarlık ve mühendislik
faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri" (71)
kapsamında değerlendirildiğinden kapsam dışındadır.
Ayrıca projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat
gereğince resmi makamlardan alınması gerekli tüm izin
ruhsat ve belgelerin sözleşme tarihine kadar hazır
edilmesi gerekmektedir.

2.5. Sözleşma İmzalanması Ve
Uygulama Koşulları
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%50 şirket ortağımız olan firmanın niteliği KOBİ'dir. Başvuru
sahibinin uygunluğu kısmında yer alan:" Sermayesinin veya
oy haklarının %25'inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da
yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir
işletmeye ait olmaması." maddesinden yola çıkarak, firma
ortaklarının da mikro özellikte mi olması gerekmektedir?

MİKRO program kapsamında başvuru sahiplerinin,
Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir
kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı
kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması
gerekmektedir. Program özelinde söz konusu nitelik
"mikro olmak" şeklinde ifade edilmemektedir.

2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Kayyumdaki bir şirket ÇKA mali destek programlarından
yararlanabilir mi?

İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu
durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından
yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir
kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta
öngörülen benzer durumlarda olanlar teklif çağrısına
katılma yasağı, söz konusu durumun tespit edildiği
tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir.

2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu
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Cevap
Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

Referans

Şubeler merkeze tabi birer birimdirler, merkezin ticaret
ünvanını kullanırlar. Şubelerin merkezlerinden ayrı birer
tüzel kişilikleri de yoktur. Bu nedenle merkez ve şubeler
birbirinden bağımsız birer mikro işletme değillerdir.
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurabilmek için
merkez ve şube ayrımı yapmaksızın tüzel kişiliğin
kendisinin mikro tanımına uyup uymadığına bakılır.

Türk Ticaret Kanunu ve
Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1

Evet. Ancak, başvuru sahibinin yasal şubesinin Ajansa
proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf
veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi 2.1.1
Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu
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"Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü" olarak altyapı programı
kapsamında başvuru yapabilir miyiz?

Hayır. Başvuru rehberlerinin "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?"
bölümünde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarından sadece mesleki eğitim
yapan liseler bu kapsamda uygun başvuru sahibidir.”
İfadesi yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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2014 yılı mali destek programından faydalanan firmamız
projesini tamamlamak üzeredir. 2015 çağrıları için aynı
hissedarlardan oluşan başka bir firmamız için başvuru
yapabilir mi?

Evet. Söz konusu firma farklı tüzel kişiliğe sahiptir ve
Başvuru Rehberi'nde belirtilen uygunluk kriterlerini
taşıyorsa Ajansa başvuru yapabilir.

Başvuru Rehberi 2.1.1
Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek
Programı kapsamında Meslek liseleri haricindeki Kamu
kurumları uygun başvuru sahibi olabilir mi?

Başvuru rehberlerinin "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?"
bölümünde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarından sadece mesleki eğitim
yapan liseler bu kapsamda uygun başvuru sahibidir.”
İfadesi yer almaktadır. Diğer tüm kamu kurum ve
kuruluşları uygun başvuru sahibi olabilir.

ÜRET Rehberi/Başvuru
Rehberi 2.1.1 Başvuru
Sahiplerinin Uygunluğu
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Yazılım geliştirme faaliyetleri yürüten bir firmanın mikro
ölçekteki bir şubesi Ar-Ge ve inovasyon odaklı, yüksek katma
değer üretmeyi amaçlayan proje hazırlayabilir mi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulu şirketimiz
Mersin’de şube açar ise TR 62 / 15 /MİKRO Mali Destek
Programı kapsamında proje hazırlayabilir mi?
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Şube adına başvuru yapacağız. Şubemiz KOBİ özellikleri
taşıyor. Ancak merkez çalışan sayısı nedeniyle KOBİ sınırlarını
aşıyor. Şube adına başvuru yapabilir miyiz?

Şubeler merkeze tabi birer birimdirler, merkezin ticaret
ünvanını kullanırlar. Şubelerin merkezlerinden ayrı birer
tüzel kişilikleri de yoktur. Bu nedenle merkez ve şubeler
birbirinden bağımsız birer KOBİ değillerdir. RAY Mali
Destek Programına başvurabilmek için merkez ve şube
ayrımı yapmaksızın tüzel kişiliğin kendisinin KOBİ
tanımına uyup uymadığına bakılır.

Türk Ticaret Kanunu ve
Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1
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Geçen yıl programlarından yararlanan ve nihai ödemesinin
üzerinden bir yıl geçmemiş bir firma proje ortağımız olabilir
mi?

Hayır. ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan
“Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey
2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal
şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru
Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1
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Şube adına başvuru yapacağız. Şubenin harcama yetkisine
ilişkin vekaleti var. Şube adına mı merkez adına mı başvuru
yapmalıyız?

Şubeler merkeze tabi birer birimdirler, merkezin ticaret
ünvanını kullanırlar. Şubelerin merkezlerinden ayrı birer
tüzel kişilikleri de yoktur. Merkez ya da merkez adına
yetkilendirilmiş şube başvuru yapabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu ve
Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1
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Ortaokul ÜRET kapsamında başvuru yapabilir mi?

Başvuru rehberlerinin "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?"
bölümünde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarından sadece mesleki eğitim
yapan liseler bu kapsamda uygun başvuru sahibidir.”
İfadesi yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında kıyı, sahil ve plaj
düzenleme projeleri uygun mudur?

Evet. Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük
Ölçekli Altyapı) Mali Destek Programının örnek proje
konuları arasında yer almaktadır.

ÜRET Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler
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Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında Halk eğitim
merkezleri uygun başvuru sahibi olabilir mi?

Başvuru rehberlerinin "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?"
bölümünde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarından sadece mesleki eğitim
yapan liseler bu kapsamda uygun başvuru sahibidir.”
İfadesi yer almaktadır. Halk
Eğitim Merkezleri gibi yaygın eğitim kurumları belirtilen
kapsama girmemektedir

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Sürekli eğitim merkezinin yapacağı başvuru üniversitenin
başvurusu olarak mı değerlendiriliyor?

Evet. Üniversiteler ÜRET programı kapsamında Çukurova
Kalkınma Ajansına en fazla iki projesi için destek
başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı
değerlendirme sonucuna göre bunlardan en fazla bir
tanesine mali destek sağlayabilir.

ÜRET Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler

Başvuru Süreci
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Ürünümü numune için yurtdışına göndermem ilk defa
ihracata başlayan firmalara verilecek artı puanı almamı
engeller mi? İhracat için verilecek ilave puan için hangi
belgeler gerekir?

Başvuru Sahibi’nin ilgili ilave puanı alabilmesi için
kuruluşundan bu yana ihracat yapmadığına ilişkin
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınmış yazıyı
destekleyici belgeler bölümüne eklemesi zorunludur. Bu
belge haricinde başvuru formundaki performans
göstergesi kısmına ihracatın yapılacağına dair bir hedef
girilmesi gerekir. Söz konusu ihracatın numune konulu
olduğunun ilgili makamlar tarafından belgelenmesi
gerekir.

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Bir başvuru sahibi Ray ve Mikro programlarından ikisine
birden başvuru yapabilir mi?

Hayır. 2015 yılı RAY ve MİKRO mali destek programları
kapsamında kar amacı güden bir Başvuru Sahibi en fazla
bir proje başvurusunda bulunabilir. İki programa birden
başvuru yapılması durumunda kaydı alınan ilk başvuru
geçerli sayılacaktır..

2.1.3. Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler/Proje Başvuruları ve
Mali Destek Almaya İlişkin
Özel Düzenlemeler
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KAYS üzerinden bir kullanıcı hesabı ile başka kurumlar adına
başvuru yapılabilir mi?

Evet. Kamu kurumları için başvuru yapabilecek
kullanıcının kurum tarafından yetkilendirilmesi
gerekmektedir.

KAYS Kullanıcı Kılavuzu

DTVT kodu nedir?

“Devlet Teşkilatı Veri Tabanı” dır. DTVT kodları ve
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) ile ilgili
ayrıntılı bilgilere KAYSİS internet adresinden ulaşılabilir.
Kamu Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) yeni Proje Teklif
Çağrısı döneminde başvuru yapmak isteyen Kamu Tüzel
Kişiliklerinin DTVT kodunu girmiş olmasını istemektedir.
DTVT kodlarını girmeyen Kamu Tüzel Kişiliğini haiz
başvuru sahipleri başvurularını tamamlayamayacaktır.

KAYS Kullanıcı Kılavuzu

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek
Programı kapsamında projenin gerektirdiği mimari ve/veya
tasarım projeleri başvuru belgelerine eklenmeli midir?

Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar ve keşif özeti, ön
inceleme aşamasında projenin kabulu için zorunlu
olmamakla birlikte, mali ve teknik değerlendirmede
faydalı olacağından,Başvuru sırasında sunulması gereken
destekleyici belgeler arasında yer almaktadır.

2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak
İşlemler

Destek Süreci
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Teminatı kimlerden talep ediyorsunuz? Teminat oranı nedir?

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerden, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından her bir
proje için sözleşmede öngörülen ön ödeme tutarı kadar
teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul
edilebilecek değerler tedavüldeki Türk parası,bankalar
veya katılım bankaları tarafından verilen teminat
mektuplarıdır.
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İşletmenin İl Tarım Müdürlüğü'nden alması gereken bir
ruhsat eksiktir. Ruhsatın alınması desteklerden
faydalanabilmek için gerekli midir?

Projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince
resmi makamlardan alınması gerekli tüm izin ruhsat ve
belgelerin sözleşme tarihine kadar hazır edilmesi
gerekmektedir.

Başvuru Rehberleri/2.5.
Sözleşme İmzalanması Ve
Uygulama Koşulları

2.5. Sözleşma İmzalanması Ve
Uygulama Koşulları
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ÇED / ÇED kapsam dışı belgelerini sözleşme esnasında istiyor
musunuz?

Projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince
resmi makamlardan alınması gerekli tüm izin ruhsat ve
belgelerin sözleşme tarihine kadar hazır edilmesi
gerekmektedir.

2.5. Sözleşma İmzalanması Ve
Uygulama Koşulları

Maliyetlerin Uygunluğu
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Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında mobil vinç,
çekici vb. araçların maliyetleri uygun mudur?

Hayır. Taşıt alımları uygun olmayan maliyetler
arasındadır. Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin
uygunluğu bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece araç
üstü ekipmanlarının alımı uygun maliyet olarak kabul
edilebilecektir. Söz konusu harcamaların öncelik alanları
ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

MİKRO Rehberi/2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler/Uygun Olmayan
Maliyetler

İşletme olarak sunacağım proje kapsamında 30 ton kapasiteli
çift kırmalı mobil vinç alımı uygun maliyet midir?

Hayır. Taşıt alımları uygun olmayan maliyetler
arasındadır. Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin
uygunluğu bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece araç
üstü ekipmanlarının alımı uygun maliyet olarak kabul
edilebilecektir. Söz konusu harcamaların öncelik alanları
ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO Başvuru
Rehberi/2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu: Destekten
karşılanabilecek
maliyetler/Uygun Olmayan
Maliyetler

Proje kapsamında arazi alabilir miyim?

Hayır. Arazi alım ve kiralama maliyetleri uygun olmayan
maliyetler arasında yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler
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Proje kapsamında makine ekipman alabilir miyiz?

Evet. Ancak, söz konusu harcamaların öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Lojistik sektörü kapsamında çekici alabilir miyiz?

Hayır. Taşıt alımları uygun olmayan maliyetler
arasındadır. Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin
uygunluğu bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece araç
üstü ekipmanlarının alımı uygun maliyet olarak kabul
edilebilecektir. Söz konusu harcamaların öncelik alanları
ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

MİKRO Rehberi/2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler/Uygun Olmayan
Maliyetler

Tekstil sektöründe marka tescili almak, ar-ge çalışmaları
yapmak ve kurumsallaşmak için web-sitesi tasarımı yapmak
uygun mu?

Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin uygunluğu
bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece websitesi tasarımı
uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir. Söz konusu
harcamaların öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah
etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır

Başvuru Rehberi 2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında güneş
panellerinin maliyetleri uygun mudur?

Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin uygunluğu
bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece
güneş panellerinin alımı uygun maliyet olarak kabul
edilebilecektir. Söz konusu harcamaların öncelik alanları
ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

ÜRET Rehberi/2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler/Uygun Olmayan
Maliyetler
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında süt
soğutma tankı maliyeti uygun mudur?

Başvuru rehberi 2.1.4 Maliyetlerin uygunluğu
bölümünde, destekten karşılanabilecek ve
karşılanamayacak maliyetler ifade edilmektedir. Proje
konusunu öncelik alanlarıyla ilişkilendirildiği sürece süt
soğutma tankı uygun maliyet olarak kabul
edilebilecektir. Söz konusu harcamaların öncelik alanları
ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır. Diğer yandan Kar amacı güden
kuruluşlar için birincil tarım faaliyetlerini (bitkiselhayvansal üretim) içeren projeler başvuruya uygun
konular arasında yer almamaktadır.

RAY Rehberi/2.1.4.
Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler/Uygun Olmayan
Maliyetler

Proje Konusu
32
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya Mikro
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı kapsamında yenilenebilir enerji üretimi
destek kapsamında mı?

Yenilenebilir enerji üretimi programlarda belirtilen
desteklenecek sektörler arasında yer almamaktadır.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya Mikro
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı kapsamında Soya kurutma faaliyeti
destek kapsamında mı?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Ancak Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
yapılacak faaliyet gıda imalatı sektöründe yapılacak
projenin bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu
faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah
etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya Mikro
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı kapsamında mısır kurutma faaliyeti
destek kapsamında mı?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Ancak Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
yapılacak faaliyet gıda imalatı sektöründe yapılacak
projenin bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu
faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah
etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır
Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Ancak Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında yapılacak faaliyet lojistik sektöründe
yapılacak projenin bir parçası ise uygun görülecektir. Söz
konusu faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve
izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri
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Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sadece silo
alımı faaliyeti içeren projemiz destek kapsamında mı?

36

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında forklift alıp
bu forkliftleri kiralama faaliyetleri uygun mudur?

Hayır. Söz konusu kiralama faaliyeti NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre "Kiralama ve leasing faaliyetleri" (77)
kapsamında değerlendirildiğinden kapsam dışındadır

NACE Rev.2, 2015

25.62.02 ve 29.32.20 Nace Rev.2 kodlu faaliyetimiz makinemetal işleri sektörü kapsamında desteklenir mi?
Bu sektörde hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 24.,
25., 26., 27., 28., 29. ve 30. Bölümler Makine Metal İşleri
sektöründe tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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MİKRO Rehberi/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

38

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kendimize
ait devre mülkün alınıp satılması ve kiralama faaliyeti uygun
mudur?

39

PVC ve mobilya imalatı desteklenecek sektörler midir?

40

41

274006- Işıklı Tabela,Işıklı Reklam Panosu ve Benzerlerinin
İmalatı, mali destek programları kapsamında desteklenmekte
midir?

Başvuru yapacağımız kuruluşun faaliyet kodu 332033Tarımsal amaçlı san. makine ve ekipmanların kurulumudur.
Mevcutta damla sulama sistemleri kurulumu
gerçekleştirmektedir.Modern seralarda kullanılan gutter
drenaj suyunun toplanması, bitki yetiştirme slaplarının
düzgün bir biçimde yerleştirilmesi için kullanılan oluk şekline
getirilmiş saç levhalarıdır. Buna benzer olarak tasarladığımız
hasır şeklinde özel aralıklı ve drenaj oluklu olarak imal
edilmesidir. Firmamız hem üretimini hem kurulumunu
gerçekleştirecektir. Hasır üretimi için gerekli kaynak ve
bükme makinelerini ÇKA desteği almak istiyoruz. Başvuru
yapmak için faaliyet kodumuz problem teşkil eder mi,
başvuruda bulunabilir miyiz?

Hayır. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre "Gayrimenkul Faaliyetleri"
(68) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dışındadır
Kimya-plastik ve mobilya imalatı RAY ve MİKRO
kapsamında desteklenecek sektörler arasında yer
almaktadır. İlgili sektörlerin, programlar özelinde
belirtilen öncelik alanları ile ilşkilendirilmesi
gerekmektedir.

NACE Rev.2, 2015

1.2. Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 24.,
25., 26., 27., 28., 29. ve 30. Bölümler Makine Metal İşleri
sektöründe tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak
ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen
işletme konusu çizmemektedir. Ancak projeler
değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik
uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman
kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli
deneyime sahip olmasının da dikkate alınacağı göz
önünde bulundurulmalıdır. Makine Metal İşleri
sektöründe tanımlı öncelik alanları için Nace Kodları
Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 24., 25., 26., 27.,
28., 29. ve 30. sektöründe tanımlı öncelik alanları
uygundur. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve aynı zamanda parçalanmış
aile çocuklarına yönelik eğitim alanında gerçekleştirilecek
projemiz uygun proje konuları arasında yer almakta mıdır?

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı bir sosyal destek programı
değildir. Program kapsamında yapılacak eğitim faaliyeti
öncelik alanları dahilinde hazırlanacak altyapı projesinin
bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu faaliyetin
öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek
başvuru sahibinin sorumluluğundadır

ÜRET Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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NACE Rev. 2 E- 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı
faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı veya E-39 İyileştirme
faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri uygun proje
konuları arasında yer almakta mıdır?

Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında E38 ve E39 NACE Rev. 2 Koduna sahip
faaliyetler uygun değildir.

NACE Rev. 2 2015
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Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında terzi olarak yaptığım faaliyetlere destek var
mıdır?

Nace Kodları Rev.2 2015 sınıflandırmasına göre Kısım: C,
13 ve 14. Bölümler tekstil – hazır giyim sektöründe
tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi olabilirler. Söz
konusu faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve
izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır

NACE Rev. 2 2015
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Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında 22.11 Kauçuk ve Plastik ürünleri imalatı destek
kapsamında mıdır?

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (22) imalatı RAY ve
MİKRO kapsamında desteklenecek sektörler arasında yer
almaktadır. İlgili sektörlerin, programlar özelinde
belirtilen öncelik alanları ile ilşkilendirilmesi
gerekmektedir.

NACE Rev. 2 2015

Ahşap ve metal raf sistemleri imalatı ve montajı destek
kapsamında mıdır?

Makine – metal işleri imalatı (Nace Rev.2 2015 C. 24.,
25., 26., 27., 28., 29. ve 30.) ve mobilya imalatı (Nace
Rev.2 2015 C.33) RAY ve MİKRO kapsamında
desteklenecek sektörler arasında yer almaktadır. Bu
kapsamda montaj faaliyeti desteklenmemektedir. İlgili
sektörlerin, programlar özelinde belirtilen öncelik
alanları ile ilşkilendirilmesi gerekmektedir.

NACE Rev. 2 2015
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Otomotiv yağ filtresi imalatı destek kapsamında mıdır?

Evet. İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi,
hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin
imalatı NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına göre Başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (C.28)
kapsamında değerlendirildiğinden kapsam dahilindedir.

NACE Rev. 2 2015
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E- 38 tığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri;
maddelerin geri kazanımı veya E-39 İyileştirme faaliyetleri
ve diğer atık yönetimi hizmetleri proje başvurusu için uygun
mudur?

49

Faaliyet belgesinde ayrıştırma toplama yazan bir geri
dönüşüm firması olarak plastik başlıgından kırma hattı alıp
plastik sektörüne yönelik ara mamül üretimi yapmak
istiyoruz.faaliyet alanı uygun mudur? Faaliyet belgesinde
plastik yazmalı mıdır?

50

Yapı kimyasalı üreten mikro bir işletme, metal olmayan
mineral ürün imalatı başlığından proje sunabilir mi?

46

Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında E38 NACE Rev. 2 Koduna sahip faaliyetler
uygun değildir.
Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında E38 NACE Rev. 2 Koduna sahip faaliyetler
uygun değildir.
Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 23.
Bölüm Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
sektöründe tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

NACE Rev. 2 2015
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52

53

Yapı kimyasalı üreten bir işletme, kimya başlığından proje
sunabilir mi?

Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 20.
Bölüm Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
sektöründe tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

NACE Rev. 2 2015

Adana-Karaisalı'da organik yumurta üretimi yapmaktayız.
Kendi markamı oluşturmak ve ürünümü pazara sunmak
üzere otomatik toplama sistemi, paketleme- printer ve tasnif
makinaları destek kapsamında değerlendirilebilir mi?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Ancak Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
yapılacak faaliyet gıda imalatı sektöründe yapılacak
projenin bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu
faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah
etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır

NACE Rev. 2 2015

Bayan kuaförü açmak için destek alınabilir mi? Kadın
girişimciler için destekleriniz var mı?

Hayır. Bayan kuaförü açmak programların amaç ve
öncelikleri ile uyumlu değildir. Kadın girişimciler,
programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu bir proje
geliştirildiği takdirde desteklenmektedir. Ayrıca, Rekabet
Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında tam
zamanlı olmak koşuluyla kadın istihdamını içeren
projelere değerlendirme sürecinde ilave puan
sağlanacaktır.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri, 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Güvenlik Kamera Sistemi ve MOBESE kamera sistemi maliyeti
uygun mudur

Hayır. Güvenlik kamera sistemi kurmak programların
amaç ve öncelikleri ile uyumlu değildir.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri, 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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Yaş sebze depolama alanı oluşturmak ve paketleme tesisi
kurmak uygun proje konuları arasında mı?

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması gıda
sektörü altında yer almaktadır. Ancak programın öncelik
alanları ile faaliyet alanı arasındaki ilişkiyi kurmak ve izah
etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Avrupa Topluluğunda
Ekonomik Faaliyetlerin
İstatistiki Sınıflaması ,
NACE Rev.2 ve Başvuru
Rehberi Bölüm 1.2
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1) Süreç Yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş
bir üretim veya teslimat yönteminin
gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat
2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali
Destek Programı kapsamında
ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.
1) "Üretim sürecinin gelişmiş bir teknolojiye sahip makine
Süreç yeniliği Öncelik 2 kapsamında desteklenecek proje
yatırımıyla iyileştirilmesi " öncelik 2 altında değerlendirilebilir konuları arasındadır. Ancak programın öncelik alanları ile Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
mi?
faaliyet alanı arasındaki ilişkiyi kurmak ve izah etmek,
Projeler: Destek başvurusu
2) Kendisi üretim yapmayıp taşeron firmalara üretim yaptıran başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
yapılabilecek projeler
ancak ana faaliyet konuları içerisinde üretim olan bir firma
üretici olma hedefiyle yapacağı yatırım için başvuruda
2) Başvuru Sahibinin fason üretim yaptırdığı bir ürünü
bulunabilir mi?
kendi bünyesinde üretmeye başlaması, programın amaç
ve öncelikleriyle ilişkilendirildiği takdirde uygun proje
konuları arasındadır.
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Plastik toplama ve bunu yarı mamül ve mamül olarak
işleyecek bir tesis kurmak istiyoruz. Desteklerden
faydalanabilir miyiz?

54

Plastik sektörü kapsamında "NACE Rev2, Kısım: C, Bölüm
22: Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" altında belirtilen
faaliyet alanlarında hazırlanan proje konuları uygundur.
Proje konusu ile programın amaç ve öncelikleri arasında
ilişki kurmak başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

58
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Plastik ayakkabı üretimi destek kapsamında mı?

Hayır. Plastik ayakkabı üretimi, NACE kodlarından "15.2.
Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı" altında yer almaktadır
ve desteklenecek sektörler kapsamında değildir.

Avrupa Topluluğunda
Ekonomik Faaliyetlerin
İstatistiki Sınıflaması ,
NACE Rev.2 ve Başvuru
Rehberi Bölüm 1.2

Turizme yönelik bir yöreye ait simgeleri t-shirt, kupa, şapka
vb. malzemelere basmak istiyorum. Söz konusu çalışmaların
tasarımlarını yapabilmek için makine alabilir miyim?

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
yapılacak faaliyet Turizm sektöründe yapılacak projenin
bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu faaliyetin
öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek
başvuru sahibinin sorumluluğundadır

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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1) Gerçek kişiyim. Çağrı merkezi kurma uygun proje konuları
arasında mı?
2) Programlar kapsamında kuru fasulye ve pilav satan bir
işletme kurabilir miyim?

61

İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar,
telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.)
desteklenmekte midir?
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Baharat toptancılığı yapmaktayım.Rekabet Gücünün
Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve Mikro
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı kapsamında baharat paketleme
makinası alarak paketleme işine girmek istiyorum.Bu konuda
hibe alabilir miyim ?

1) Hayır. Çağrı merkezi kurmak mali destek
programlarının amaç ve öncelikleri arasında yer
almamaktadır.
2) Hayır. Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla
hazırlanması, NACE Rev2, bölüm 56`da sınıflandırılmıştır.
Bu sektör programın amaç ve öncelikleri arasında yer
almamaktadır.
Hayır. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev
eşyalarının onarımı (95) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır
Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 10.
Bölüm Gıda Ürünlerinin İmalatı sektöründe tanımlı
öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

NACE Rev. 2 2015
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RAY ve MİKRO programlarında kimya sektöründe ticaret
yapabilmek için proje başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve
Yenilikçilik (RAY) ve Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma
ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (MİKRO) mali destek
programları kapsamında desteklenecek sektörler ve
öncelik alanları içerisinde Toptan Ve Perakende Ticaret
yer almamaktadır.
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RAY ve MİKRO programlarında yumurta imalatı
desteklenmekte midir?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

RAY ve MİKRO programlarında proje faaliyet konumuz ile
firmamızın iştigal alanı farklı olur ise başvuru yapabilir miyiz.

Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak
ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen
işletme konusu çizmemektedir. Ancak projeler
değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik
uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman
kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli
deneyime sahip olmasının da dikkate alınacağı göz
önünde bulundurulmalıdır.

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Yumurta üreticisiyim. Yumurtaların tasnif edilmesi ve
paketlenmesine yönelik bir proje hazırlayabilir miyim?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım
faaliyetlerini (yumurta üretimi) içeren projeler
başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Ancak Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında imalatı
yapılan mamulün aynı işletmenin tesislerinde
paketlenmesi, ambalajlanması konuları uygun kabul
edileceklerdir. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır
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1.2. Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya Mikro
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
yapılacak faaliyet Turizm sektöründe yapılacak projenin
bir parçası ise uygun görülecektir. Söz konusu faaliyetin
öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek
başvuru sahibinin sorumluluğundadır

67

Başvuru yapılabilecek sektörlerde faaliyet gösteren
işletmemiz için sadece arıtma sistemlerinin kurulumunu
içeren proje uygun başvuru konuları arasında mıdır?

68

Kar amacı güden kuruluşlar
birincil tarım faaliyetleri ile ilgili
proje hazırlayabilirler mi?

69

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
altından
mücevher imalatı faaliyeti uygun mudur?

70

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
madencilik faaliyeti uygun mudur?

71

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
bina inşaatı faaliyeti uygun mudur?

72

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
organik tavukçuluk tesisi faaliyeti uygun mudur?

Kar amacı güden kuruluşlar
birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim)
içeren proje başvurusunda bulunamayacaklardır.

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında süt
ürünleri imalatı faaliyeti uygun mudur?

Evet. Süt ürünleri imalatı NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Gıda ürünlerinin imalatı (C.10) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dahilindedir.
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Kar amacı güden kuruluşlar için
birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim)
içeren projeler başvuruya uygun konular arasında yer
almamaktadır.
Hayır. Mücevher imalatı NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Diğer imalatlar
(32) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dışındadır
Hayır. Madencilik NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına göre
Madencilik ve taş ocakçılığı (B) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır
Hayır. Bina inşaatı NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına göre
İnşaat (F) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dışındadır

MİKRO Rehberi/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri

RAY ve MİKRO Rehberleri/1.2.
Programın Amaçları Ve
Öncelikleri
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Materyallerin geri kazanımı faaliyeti uygun mudur?

Hayır. Materyallerin geri kazanımı NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı
faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (38) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek
bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi
aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz
vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) faaliyeti uygun
mudur?

Hayır. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı (17)
kapsamında değerlendirildiğinden kapsam dışındadır

NACE Rev. 2 2015

76

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Plastikten/PVC'den kapı, pencere, bunların kasaları,
pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı faaliyeti uygun mudur?

Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (22) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dahilindedir.
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MİKRO Mali Destek Programı kapsamında Taş ve mermerin
kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi faaliyeti uygun
mudur?

78

MİKRO Mali Destek Programı kapsamında Cam ve cam
ürünleri imalatı faaliyeti uygun mudur?

79

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Galoş imalatı faaliyeti uygun mudur?

Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(23) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dahilindedir.
Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(23) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dahilindedir.
Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (22) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dahilindedir.
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Hayvancılık ile iştigal ediyorum. Bu sütü işletmelere
veriyorum. Desteklerden faydalanabilir miyim?

Kar amacı güden kuruluşlar için
birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel-hayvansal üretim)
içeren projeler başvuruya uygun konular arasında yer
almamaktadır. Ayrıca Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir
sıvı ve katı yağların toptan ticareti NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre Toptan ticaret (46) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır
Hayır. Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı
yağların toptan ticareti NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Toptan ticaret (46) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır
Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Gıda ürünlerinin imalatı (10) kapsamında
değerlendirildiğinden kapsam dahilindedir. Ancak
dondurma salonu faaliyetleri (56.10) bu kapsamda
desteklenmeyecektir.
Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında işletmelerin,
Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıracak ortak
araştırma ve yenilik merkezlerinin oluşturulmasına
yönelik projeler uygun proje konuları arasında yer
almaktadır.

NACE Rev. 2 2015

81

Köylerden süt topluyorum. İşletmeye veriyorum.
Desteklerden faydanabilir miyim?

82

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Dondurma imalatı faaliyeti uygun mudur?

83

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında bölgedeki
işletmelerin de kullanabileceği ekmek üretimine ilişkin AR-GE
laboratuvarı uygun proje konusu olur mu?

84

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi (Küçük Ölçekli
Altyapı) Mali Destek Programı kapsamında engellilere
yönelik çevre düzenlemesi yapılması altyapı programlarına
uygun olur mu?

2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında
engelilere yönelik bir program yer almamaktadır. Engelli
istihdamı programın amaç ve öncelikleri ile uyumlu bir
proje geliştirildiği takdirde desteklenmektedir.

ÜRET Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler

85

MİKRO Mali Destek Programı kapsamında pansiyonların
modernizasyonuna yönelik proje uygun mudur?

MİKRO Mali Destek Programı kapsamında işletmelerin
halihazırda verdikleri hizmetlerini geliştirmeleri ya da
çeşitlendirmeleri uygun proje konuları arasında yer
almaktadır.

MİKRO Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler
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ÜRET Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler

86

87

88

89

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
Gazete, matbaa işleri faaliyeti uygun mudur?

Hayır. Gazete, matbaa işleri NACE Rev.2, 2015
sınıflamasına göre Kayıtlı medyanın basılması ve
çoğaltılması (18) kapsamında değerlendirildiğinden
kapsam dışındadır
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Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
üretimini yaptığımız Gıda ürünlerinin paketlenmesi faaliyeti
uygun mudur?

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı
kapsamında imalatı yapılan mamulün aynı işletmenin
tesislerinde paketlenmesi, ambalajlanması konuları
uygun kabul edileceklerdir. Söz konusu faaliyetin öncelik
alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru
sahibinin sorumluluğundadır
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MİKRO Mali Destek Programı kapsamında Hububat
depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının
işletilmesi vb.) faaliyeti uygun mudur?

Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına
göre Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
(52) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam
dahilindedir. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır
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MİKRO Mali Destek Programı kapsamında sadece turizm
işletme belgeli tesisler mi başvuru yapabilir?

Hayır böyle bir şart bulunmamaktadır. Yatırımlarda
Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek
sektörler/yatırımlar mali destek programları kapsamında
da desteklenmeyecektir. Örneğin;
1. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller,
tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri
dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
2. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik
tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri,
yüzme havuzları.

MİKRO Başvuru Rehberi 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek
projeler
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Rehberdeki öncelikler arasında önem farkı var mı? Öncelik 1
ve Öncelik 2 arasında Öncelik 1 daha önemli gibi bir anlam mı
çıkarmalıyız?

Öncelikler arasında bir önem farkı yoktur.

Başvuru Rehberi 2.1.3. Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında
fırıncılık faaliyetleri başvuru yapabilir mi?

Nace Kodları Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 10.7.
Bölümü Fırın ve unlu mamuller imalatı sektöründe
tanımlı öncelik alanları için başvuru sahibi
olabilirler. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır. Ancak yiyeceklerin hızlı tüketim
amacıyla hazırlanması Nace Rev.2 2015 Yiyecek ve
içecek hizmeti faaliyetleri (56) altında
değerlendirildiğinden kapsam dışındadır.
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Faaliyet kodu 331290 olan başka yerlerde sınıflandırılmamış
diğer makinelerin bakım onarımı şeklinde geçen bir firmanın,
küçül iş makineleri imalatı yapmak için başvuruda bulup
bulunamayacağı yönünde bilgi almak üzere olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak
ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen
işletme konusu çizmemektedir. Ancak projeler
değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik
uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman
kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli
deneyime sahip olmasının da dikkate alınacağı göz
önünde bulundurulmalıdır. Makine Metal İşleri
sektöründe tanımlı öncelik alanları için Nace Kodları
Rev.2 sınıflandırmasına göre Kısım: C, 24., 25., 26., 27.,
28., 29. ve 30. sektöründe tanımlı öncelik alanları
uygundur. Söz konusu faaliyetin öncelik alanları ile
ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin
sorumluluğundadır

RAY ve MİKRO
Rehberleri/2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler
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Gıda – içecek sektöründe hangi faaliyetler
desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “10.Gıda ürünlerinin imalatı”
ve/veya "11. İçeceklerin imalatı" kodları altında yer alan
faaliyetlere uygun olmalıdır. Proje konusunun hangi
sektör altında yer aldığının ve ilgili öncelik alanının
tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Mobilya imalatı sektöründe hangi faaliyetler
desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “13.Tekstil ürünlerinin imalatı”
ve/veya "14. Giyim eşyalarının imalatı" kodları altında
yer alan faaliyetlere uygun olmalıdır. Proje konusunun
hangi sektör altında yer aldığının ve ilgili öncelik alanının
tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.
Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “31. Mobilya imalatı” kodu
altında yer alan faaliyetlere uygun olmalıdır. Proje
konusunun hangi sektör altında yer aldığının ve ilgili
öncelik alanının tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin
sorumluluğundadır.

Kimya – plastik sektöründe hangi faaliyetler
desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “20. Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı” kodu altında yer alan faaliyetlere
uygun olmalıdır. Proje konusunun hangi sektör altında
yer aldığının ve ilgili öncelik alanının tespiti ve izahı
Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

94
Tekstil – hazır giyim sektöründe hangi faaliyetler
desteklenmektedir?

95
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Makine – metal işleri sektöründe hangi faaliyetler
desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30.
Makine – metal işleri imalatı ” kodları altında yer alan
faaliyetlere uygun olmalıdır. Proje konusunun hangi
sektör altında yer aldığının ve ilgili öncelik alanının
tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe hangi
faaliyetler desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “23- Diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı ” kodu altında yer alan
faaliyetlere uygun olmalıdır. Proje konusunun hangi
sektör altında yer aldığının ve ilgili öncelik alanının
tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Bilişim sektöründe hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları
Rev.2 sınıflandırmasının “62- Bilgisayar programlama,
danışmanlık ve ilgili faaliyetler” ve/veya “63.1- Veri
işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları”
kodları altında yer alan faaliyetlere uygun olmalıdır.
Proje konusunun hangi sektör altında yer aldığının ve
ilgili öncelik alanının tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin
sorumluluğundadır.
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