ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
2019 YILI YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR I
S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm

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

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

1

Bölge dışında kurulu şirketimiz Mersin’de şube açar ise YENİ Mali Destek
Programı kapsamında proje hazırlayabilir mi?

2

2018 yılı mali destek programından faydalanan firmamız projesini
tamamlamak üzeredir. 2019 çağrısı için aynı hissedarlardan oluşan başka Evet. Söz konusu firma farklı tüzel kişiliğe sahiptir ve Başvuru Rehberi'nde belirtilen uygunluk kriterlerini taşıyorsa Ajansa başvuru yapabilir.
bir firmamız için başvuru yapabilir mi?

Başvuru Rehberi
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

3

%50 şirket ortağımız olan firmanın niteliği KOBİ'dir. Başvuru sahibinin
uygunluğu kısmında yer alan:" Sermayesinin veya oy haklarının %25'inden
YENİ program kapsamında başvuru sahiplerinin, Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda
fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı
belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması gerekmektedir. Program özelinde söz konusu nitelik "mikro ya da küçük
kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması." maddesinden yola
ölçekli olmak" şeklinde ifade edilmemektedir.
çıkarak, firma ortaklarının da mikro ya da küçük ölçekli özellikte mi olması
gerekmektedir?

Başvuru Rehberi
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

4

İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek
Kayyumdaki bir şirket ÇKA mali destek programlarından yararlanabilir mi? 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.

Başvuru Rehberi
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

5

Bir dernek iktisadi işletmesi uygun başvuru sahibi midir?

Başvuru Rehberi
Hayır. YENİ program kapsamında başvuru sahiplerinin, Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması gerekmektedir.
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında
Başvuru Sahibinin
Yönetmelikte Değişiklik
Uygunluğu
Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Başvuru Rehberi 2.1.1 Başvuru
Sahibinin Uygunluğu

6

Hayır. YENİ Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibinin 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen KOBİ
Meslek kuruluşları tarafından kurulan Anonim Şirketler, YENİ Mali Destek
(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) mikro işletme veya küçük işletme tanımına uygun olması ve sermayesinin veya oy haklarının %25’inden
Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olabilir mi?
fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması gerekmektedir.

7

Mobilya alanında üretim yapmak istiyoruz. Halihazırda faaliyet gösteren
inşaat firmamızla başvuru yapabilir miyiz?

Evet. Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen işletme konusu çizmemektedir.
Türk Ticaret Kanunu,
Dolayısıyla, işletmeler sicil gazetesinde belirtilen konuların dışında da proje hazırlayabilirler. Ancak, projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin
Başvuru Rehberi 2.1.1 Başvuru
yeterli teknik uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip olmasının da
Sahibinin Uygunluğu
dikkate alınacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

8

Kooperatifler uygun başvuru sahibi midir?

Başvuru Rehberi
Hayır. YENİ Mali Destek Programı kapsamında mikro işletme veya küçük işletme tanımına uygun, proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olan başvuru sahipleri uygun sayılmaktadır.
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

9

OSB'de faaliyet gösteren bir kimya şirketiyiz. KOSGEB kayıtlarında 2017
yılı bilgilerimize göre ORTA ölçekli Kobiyiz. Bu durumda uygun başvuru
sahibi olabilir miyiz?

YENİ Mali Destek Programına mikro işletme ve küçük işletme tanımına uygun olanlar başvuru yapabilirler. Sınıfın tespiti için başvuru sahibinin
Başvuru Rehberi
2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait gelir tablosu ve bilançosu ile aynı yıllara ait personel istihdan sayılarına bakılmaktadır. Söz konusu 3 yıl içinde art 2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
arda 2 defa sınıf sınırının dışına çıkılmamış olması gerekmektedir.
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm

10

Borcu olan firmalar Ajansa başvuru yapabilirler mi?

Evet başvuru yapabilirler ancak sözleşmenin imzalandığı tarihi itibariyle başvuru sahibinin SGK ve Vergi borcu ile Ajanstan alınacak desteğin
yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

11

Şirketimizin yabancı ortakları bulunmaktadır. Şirketimizin yabancı
ortaklarının bulunması başvuru yapılmasına engel midir?

Şirketinizin yabancı ortaklarının olması başvuru yapılmasına engel değildir. Başvuru sahibinin başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu bölümünde belirtilen diğer şartları da taşıması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi
2.1.1.Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu

Başvuru Sahibinin
Uygunluğu

12

Matbaacılık sektörü uygun mu?

Hayır. Matbaacılık sektörü YENİ mali destek programı kapsamında uygun sektörler arasında bulunmamaktadır.

NACE Rev.2, 2019,
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

13

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

Başvuru Rehberi
1.2. Programın Amacı ve
Hayır. Bayan kuaförü açmak programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu değildir. Kadın girişimciler, programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu
Projelerin Uygunluğu
Öncelikleri,
bir proje geliştirildiği takdirde değerlendirme sonucuna göre desteklenebilmektedir.
2.1.3. Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek projeler

14

YENİ programında kimya sektöründe üretim olmaksızın ticaret
yapabilmek için proje başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. YENİ mali destek program kapsamında desteklenecek sektörler ve öncelik alanları içerisinde Toptan Ve Perakende Ticaret yer
almamaktadır.

Başvuru Rehberi
1.2. Programın Amacı Ve
Öncelikleri

Projelerin Uygunluğu

15

YENİ programında yumurta imalatı desteklenmekte midir? Yumurta
üreticisiyim. Yumurtaların tasnif edilmesi ve paketlenmesine yönelik bir
proje hazırlayabilir miyim?

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

NACE Rev.2, 2019,
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

16

NACE Rev.2, 2019
YENİ Mali Destek Programı kapsamında Plastikten/PVC'den kapı, pencere,
Evet. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2019 sınıflamasına göre Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (22) kapsamında değerlendirildiğinden kapsam Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı faaliyeti uygun
dahilindedir.
Projeler: Destek başvurusu
mudur?
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

17

Çilek üreticisiyim. Proje kapsamında çilek reçeli üretebilir miyim?

Evet. Söz konusu üretim gıda üretimi başlığı altında yer aldığından konusu reçel üretimi olan bir proje başvurusu yapılabilir ancak söz konusu
faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

18

Andız pekmezi üretimi uygun mu?

NACE Rev.2, 2019
Evet. Söz konusu üretim gıda üretimi başlığı altında yer aldığından konusu pekmez üretimi olan bir proje başvurusu yapılabilir ancak söz konusu Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

19

Tıbbi aromatik bitkileri işleyerek kozmetik ürünleri üretiyoruz. Sektör
olarak uygun mu?

Evet. Kozmetik ürünleri imalatı NACE sınıflandırmasının "C. 20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı" başlığı altında
yer almaktadır.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm

Granülden poşet üretimi yapmak uygun proje konusudur ancak granül üretimi yaparak bunun ticaretini yapmak uygun proje konusu olarak
değerlendirilmemektedir. Diğer yandan YENİ Programı kapsamında NACE sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı
faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı altında bulunan faaliyetler uygun değildir. Proje hazırlanırken Başvuru Rehberinde yer alan diğer
uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç ve öncelikleri ile ilişki kurulması vb.) de göz
önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde mevcuttur.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

20

İşletmemiz plastik geri kazanım faaliyeti ile plastik hammadde granül
imalatı yapmaktadır. Ürettiği granüllerle poşet üretimi yapmaktadır.
Poşetlerin kalitesini ve miktarını arttırmak amacıyla teknolojik yeni nesil
granül makinesi almak için proje başvurusu yapmak istemektedir.
Desteklenecek sektörler arasında plastik için uygun proje konusu mudur?

21

İşletmemiz plastik geri kazanım konusunda faaliyet göstermektedir. YENİ YENİ Programı kapsamında NACE sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı
Mali Destek Programı kapsamında geri dönüşüm faaliyetleri destek
altında bulunan faaliyetler uygun değildir. Plastik sektöründe hazırlanan projelerin NACE sınıflandırmasının "22 Kauçuk ve plastik ürünlerin
kapsamına girmekte midir?
imalatı" kapsamına girmesi gerekmektedir.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

22

İşletmemiz kağıt-karton, metal, plastik cam gibi ambalaj atıklarının
toplanması ayrıştırılması faaliyetini yapmaktadır. Söz konusu faaliyet
destek kapsamında mıdır?

YENİ Programı kapsamında NACE sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı
altında bulunan faaliyetler uygun değildir. Plastik sektöründe hazırlanan projelerin NACE sınıflandırmasının "22 Kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı" kapsamına girmesi gerekmektedir.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

23

YENİ MDP kapsamında çırçır fabrikalarının kurulumu veya revizyonu
konulu projeler uygun mudur? Pamuğun çırçırlanması tekstil sektörü
kapsamında değerlendirilmekte midir?

Pamuğun çırçırlanması faaliyeti NACE (Rev.2) ekonomik faaliyet sınıflamasına göre A. TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK - 01.63 Hasat sonrası
bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler başlığı altında sınıflandırıldığından uygun proje konusu olarak değerlendirilememektedir. YENİ Mali Destek
Programı kapsamında tekstil sektöründen desteklenecek faaliyetler NACE Rev.2 faaliyet sınıflama sistemine göre C. İMALAT başlığı altında yer
alan 13. Tekstil ürünlerinin imalatı başlığı altında sınıflandırılmış olmalıdır.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

24

YENİ MDP kapsamında desteklenecek sektörlerin ilgili NACE kodlarını
paylaşabilir misiniz?

2019 Yılı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında NACE kodlarına göre destek kapsamına giren sektörler şu şekildedir:
* 10. Gıda ürünlerinin imalatı;
* 11. İçeceklerin imalatı;
* 13. Tekstil ürünlerinin imalatı;
* 14. Giyim eşyalarının imalatı;
* 20. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı;
* 22. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı;
* 24. Ana metal sanayii;
* 25. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç);
* 26. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı;
* 27. Elektrikli teçhizat imalatı;
* 28. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı;
* 29. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı;
* 30. Diğer ulaşım araçlarının imalatı;
* 31. Mobilya imalatı;
NACE kodlarında esas alınması gereken husus başvuru sahibinin iştigal alanı değil, projenin faaliyet alanıdır. Başvuru Rehberinin ekindeki
"Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nda belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar teklif
çağrısı kapsamında da desteklenmeyecek; teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları ise karara uygun şekilde desteklenecektir.

NACE Rev.2 2019,
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler,
Yatırımlarda Devlet Yardımlarını
Düzenleyen 2012/3305 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı

Projelerin Uygunluğu

25

YENİ MDP kapsamında mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesine
Hayır. Bahsi geçen konu NACE sınıflandırmasında "23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi bölümünde yer almakta olup
yönelik bir proje teklifi vermeyi düşünüyoruz. Proje konumuz uygun
23.Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler başlığı altında sınıflandırılmıştır ve YENİ programının kapsamında desteklenmemektedir.
mudur?

Başvuru Rehberi
Projelerin Uygunluğu
2.1.3 Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek projeler

S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu

26

Atık plastikleri geri dönüştürerek PVC üretimi yapmak istiyoruz. NACE
kodu 20.16.03. Destek kapsamına girer mi?

NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması'nın "20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalatı" bölümünde belirtilen faaliyetler YENİ
programı kapsamında destek kapsamına girmektedir. Üretilecek nihai ürünün belirtilen NACE kodu kapsamına girmesi gerekmektedir. NACE
sınıflandırmasının "E. 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı" başlığı altında bulunan faaliyetler destek
kapsamında değildir. Proje hazırlanırken Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin
uygunluğu, programın amaç ve öncelikleri ile ilişki kurulması vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği
hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberinde mevcuttur.

27

Züccaciye açmak istiyorum. 2019 Yılı Mali Destek Programı'nın destek
kapsamına girer mi?

Hayır. Söz konusu faaliyet programın destek kapsamına girmemektedir.

Başvuru Rehberi
Projelerin Uygunluğu
2.1.3 Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek projeler

28

Sentetik kauçuk imalatı yapmak istiyorum. Destek kapsamında mı?

Söz konusu faaliyet, NACE sınıflandırmasında "20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı" altına girmektedir ve destek kapsamındadır. Proje
hazırlanırken Başvuru Rehberinde yer alan diğer uygunluk kriterlerinin (başvuru sahibinin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu, programın amaç
ve öncelikleri ile ilişki kurulması vb.) de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Programın içeriği hakkında detaylı bilgi Başvuru
Rehberinde mevcuttur.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

29

Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında turizm alanında
proje hazırlayabilir miyiz?

Hayır. Söz konusu alan programın destek kapsamına girmemektedir.

Başvuru Rehberi
Projelerin Uygunluğu
2.1.3 Uygun Projeler: Destek
başvurusu yapılabilecek projeler

30

Kağıt ambalaj/kutu üretiyoruz. Destek kapsamına girer mi?

Hayır. Söz konusu faaliyet, NACE sınıflandırmasında "17.Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı" altına girmektedir ve bu mali destek programında
destek kapsamı dışındadır.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu
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Güneş enerjisinden elektrik üretimi destek kapsamında mıdır?

Hayır. Elektrik üretimi, NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması'nın "D. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı"
bölümünde yer almakta olup destek kapsamına girmemektedir.

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu
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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Hazırlayacağım proje ile hayvan
Hayır. NACE sınıflandırmasının "A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK" başlığı altında yer alan faaliyetler program kapsamında uygun değildir.
almak istiyorum. Desteklerinizden faydalanabilir miyim?

NACE Rev.2, 2019
Başvuru Rehberi 2.1.3 Uygun
Projeler: Destek başvurusu
yapılabilecek projeler

Projelerin Uygunluğu
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İnsan Kaynakları ile ilgili bütçe kaleminde brüt maaşlara işveren payı dahil Evet. Proje kapsamında yeni istihdam edilen idari ve teknik personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler uygun
midir?
doğrudan maliyetler olarak sayılmaktadır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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2019 Yılı YENİ Mali Destek Programı için başvurmayı düşünmekteyiz.
Proje kapsamında alınacak makinaların sıfır mı olması gerekmektedir?

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu

Evet. Proje kapsamında piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni mal satın alma
maliyetleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmektedir.

Projelerin Uygunluğu

S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm
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Daha önce işten çıkarılan personelin proje kapsamında tekrar istihdam
edilmesi halinde maliyetleri uygun sayılabilir mi?

Başvuru Rehberi
Evet sayılabilir ancak mali destek programı ilan edildikten sonra işten çıkarılan personelin proje kapsamında tekrar istihdam edilmesi durumunda 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
söz konusu istihdamın maliyetleri uygun sayılmayacaktır.
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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YENİ Mali Destek Programı kapsamında ray üzerinde hareket eden fakat
işletme dışına çıkarılamayan sabit vinç uygun maliyet olarak kabul
edilmekte midir?

YENİ Mali Destek Programı kapsamında "Taşıt alımları(forklift ve araç üstü ekipman dahil)" uygun olmayan maliyetler arasında yer almaktadır.
Diğer yandan işletme içerisinde kurulacak sabit bir vinç proje için gerekli olması koşuluyla uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Söz konusu
harcamaların öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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YENİ Mali Destek Programı kapsamında römork alımı uygun mudur?

Hayır. Taşıt alımı uygun olmayan maliyetler arasındadır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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YENİ Mali Destek Programı kapsamında yazılım ve donanım, eğitim,
kurumsallaşmaya yönelik danışmanlık hizmeti uygun mudur?

Evet. Söz konusu harcamaların programın amaç ve öncelikleri ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu

39

YENİ Mali Destek Programı kapsamında taşıt alımı ve arazi alımı uygun
mu?

Taşıt alımı ve arazi alımı program kapsamında uygun olmayan maliyetler arasındadır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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Mobilya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 2019 Yılı Mali Destek Programı Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde alımları uygun maliyet değildir. Showroom açma konusunda bir engel bulunmamaktadır. Ancak,
kapsamında hammadde alabilir miyiz? Showroom açmak için yapacağımız başvuru rehberinde yer alan "Maliyetlerin Uygunluğu" bölümü dikkatli incelenmelidir. Bina alımı veya kiralanması gibi maliyetlerin uygun
harcamalar uygun mudur?
olmadığı unutulmamalıdır.

Başvuru Rehberi
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten karşılanabilecek
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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Aynı anda KOSGEB’den ve Ajans’tan destek alabilir miyim?

Başvuru Rehberi
Aynı projenin mükerrer desteklenmesinin önüne geçilmesi maksadıyla aynı proje farklı kurumlar tarafından desteklenemez. Ancak bir işletmenin
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
farklı projeleri için iki kurumdan da destek almasında bir engel bulunmamaktadır. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
Destekten karşılanabilecek
Ajansımız tarafından uygun olmayan maliyet olarak kabul edilmektedir.
maliyetler

Maliyetlerin
Uygunluğu
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Proforma fatura dolar cinsinden olabilir mi?

Evet. Proforma fatura dolar cinsinden olabilmektedir. Ancak, bütçe oluşturulurken para biriminin TL olması gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuru Rehberi
2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer
Belgeler

Destekleyici Belgeler
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Bütçede aynı kalem için bir proforma yeterli mi yoksa aynı kalem için
birden fazla eklememizin faydası olur mu?

Destekleyici belgeler bölümünde maliyeti 20.000 TL’yi geçen her mal ve hizmet satın alımı/kiralaması için teknik özellikleri ayrıntılı içeren en az Başvuru Rehberi
bir proforma fatura yüklenmesi zorunludur. Birden fazla proforma fatura yüklemeniz detaylı piyasa araştırması yaptığınızı göstermekte ve bütçe- 2.2.Başvuru Şekli ve Yapılacak
maliyet etkinliği bölümünün daha sağlıklı değerlendirilmesini sağlamaktadır.
İşlemler

Destekleyici Belgeler

S.N. Soru

Cevap

Referans

İlgili Bölüm
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Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında ödemeler nasıl
yapılmaktadır?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, ön ödeme tutarı kadar teminatın Ajansa sunulmuş olması (Ajans tarafından istenmesi durumunda) ve
yararlanıcı tarafından talep edilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla % 50’si, sözleşmede belirtilen ve yararlanıcıya ait banka hesabına
ön ödeme olarak aktarılır. Ancak, yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumu değerlendirilerek ön ödeme oranı yeniden belirlenebilir ve
riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına karar verilebilir. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak Başvuru Rehberi
diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarının usulüne 2.5.Sözleşme İmzalanması ve
uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun
Uygulama Koşulları
bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) destek miktarının kalan tutarı nihai ödeme olarak destek
yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar/ talep edilen belgeler sunulmadan ve usulüne
uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.
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2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında matbu olarak başvuru
evrakları teslim edilmekte midir?

Hayır. Başvurular matbu olarak Ajansa teslim edilmeyecektir. Başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından bir taaahütname
oluşturulacaktır. KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin 12 Nisan 2019 saat 17:00’a kadar kurum yetkilisi tarafından e-imza ile imzalanması,
taahhütnamenine-imza ile imzalanamadığı durumlarda ise aynı süre sonuna kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla Ajansa teslim
edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan
reddedilir.

Başvuru Rehberi
2.2.Başvuru Şekli ve Yapılacak
İşlemler

Başvuru Teslimi
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Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programının başvuru rehberinde "Bu
program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam
kaynak tutarı 15.000.000 TL
dir. " denilmektedir. Bu tutar proje başına
verilecek tutar mıdır?

Hayır. 2019 yılı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programının toplam bütçesi 15.000.000,00 TL olup, her bir proje için sağlanabilecek azami
destek tutarı 500.000,00 TL'dir.

Başvuru Rehberi
1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı
Tarafından Sağlanacak Mali
Kaynak

Genel Bilgi
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Proje başvurusu hazırlama konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek
amacıyla başarılı proje örneği paylaşabilir misiniz?

Hayır. Projelere ilişkin bilgiler gizli tutulmakta ve üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Ancak, başarılı projelerin özetlerine
http://www.cka.org.tr/dosyalar/cka_10.yil.pdf linkindeki kitapçıktan ulaşabilirsiniz.

Kalkınma Ajansları Proje ve
Genel Bilgi
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
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Destek almaya hak kazanırsak projemize ne zaman başlayabiliriz?

Değerlendirme sonuçlarının 30 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilmesi ve sözleşmelerin Haziran ayında imzalanması öngörülmektedir.

Başvuru Rehberi
Genel Bilgi
2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi
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Teşvik kapsamında kdv muafiyeti olan bir firmanın ajanstan alacağı destek
Hayır. Bu durum mükerrer destek olarak değerlendirilmektedir ve Ajans tarafından uygun kabul edilmemektedir.
ile aynı makine ekipmanı finanse etmesi uygun mudur?

50

KAYS üzerinden başvuru formunu doldururken ana ilçe belirle sekmesi
aktif olmadığından ilgili bölümü dolduramıyoruz. Ana ilçeyi nasıl
belirleyeceğiz?

2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı,

Projenizi uygulayacağınız ilçeyi seçtikten sonra ilçenin üzerine tıkladığınızda “Ana İlçe Seç” sekmesi aktif hale gelecektir. KAYS ile ilgili işlemlerinizi
Kays Kullanıcı Kılavuzları
kolaylaştırmak için başvuru ekranının sağ üst köşesinde bulunan "Yardım: Proje Başvurusu İşlemleri" dokümanını incelemeniz faydalı olacaktır.

Sözleşme Dönemi ve
Ödemeler

Genel Bilgi

KAYS

