SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 YILI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI – 1 (KOBİ’LER İÇİN) SIKÇA SORULAN SORULAR 1.
BÖLÜM
Sıra No

SORU

CEVAP

1

Hangi sektörde faaliyet gösteren firmaları
destekliyorsunuz?

Bu program kapsamında tarıma dayalı sanayi, imalat sanayi (üretim yapan) ve
turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler Başvuru Rehberinde belirtilen
öncelikleri içeren projeler ile başvurabilir.

2

Hangi işletmeler başvurabilir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) kapsamına giren ve Başvuru
Rehberindeki diğer şartları sağlayan işletmeler projeleri ile başvurabilir.

3

Şahıs şirketleri başvurabilir mi?

Başvuru Rehberindeki diğer koşulları taşımak kaydıyla KOBİ kapsamına giren
gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

4

Yeni kurulan işletmeler başvurabilir mi?

Başvuru Rehberindeki diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, başvuru
tarihinden önce kurulmuş ve ticaret siciline kayıt olmuş KOBİ’ler başvuruda
bulunabilir.

5

Yapılan harcamalarda KDV muafiyeti söz konusu mu?

Program kapsamında herhangi bir vergi muafiyeti veya istisnası söz konusu
değildir.

Derneklerin ortak olduğu işletmeler başvurabilir mi?

Başvuru rehberindeki diğer koşulları taşımak ve KOBİ kapsamında bir işletme
olmak şartı ile derneklerin sahip olduğu işletmeler proje başvurusunda
bulunabilir. KOBİ statüsünde olmayan ve işletmeye ortak olan herhangi bir
kurum veya kuruluşun işletmenin %25'ten daha fazla hissesine sahip
olmaması gerekir.

Ajansa gelsek proje yazımına yardımcı olabilir misiniz?

Ajans proje hazırlama konusunda potansiyel başvuru sahiplerine gerekli
eğitimi verecektir. Ajans proje hazırlama konusunda mevzuatta yer verilen
sınırlar ve süreler dahilinde gelecek sorulara cevap verecektir. Ancak
doğrudan proje yazımına destek olmayacaktır.

6

7

8

Proje destek miktarınız nedir?

KOBİ'ler için Ajans proje bütçesinin en fazla yüzde 50'sini destekleyebilir.
Ancak bu miktar 400.000 TL'nin üzerinde ve 40.000 TL'nin altında olamaz.

9

Eş finansman nedir?

Ajansın sağlayacağı destek yanında temini yararlanıcının sorumluluğunda olan
kaynak tutarıdır. KOBİ'ler için eş finansman oranı yüzde 50'dir.

10

Toplam proje tutarı KOBİ’ler için 800.000 TL'nin
üzerinde olabilir mi?

Mali destek almak için hazırlayacağınız projenin toplam tutarı 800.000 TL
üzerinde olabilir. Ancak Ajansın sağlayacağı mali destek tutarı KOBİ’ler için
400.000 TL'den fazla olamaz.

Verilecek desteklerde herhangi bir il/ilçe için bir
ayrıcalık, avantaj olacak mı?

Hayır. İktisadi Gelişme Mali Destek Programı çerçevesinde yapılacak
başvurular bağımsız değerlendiriciler tarafından hiçbir etki altında
kalmaksızın değerlendirilecektir. Hiçbir bölge, il, ilçe için bir ayrıcalık söz
konusu değildir. İktisadi gelişme mali destek programı kapsamında projeler
yarışacaktır, başvuru sahibinin niteliği ve/veya faaliyet bölgesine bağlı bir
avantajı olmayacaktır.

Projelerin devamı için gerekli satın almalar nasıl
olacak?

Yararlanıcıların proje ve faaliyet kapsamında yapacakları ihale ve satın alma
faaliyetleri, KOBİ'ler için proje uygulama rehberinin eki olan satın alma
rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Ajans tarafından
yararlanıcıların satın alma faaliyetlerini proje amaçlarına uygun olarak
yürütmeleri için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenecektir.
Proje ile ilgili tüm harcamalar sözleşme sonrası açılacak proje hesabından
yapılacaktır.

13

Projelerin sürdürülebilirliği açısından kış koşulları
dikkate alındı mı? KOBİ’ler için 12 ay kısa değil mi?

Kalkınma Ajansları destek yönetimi kılavuzunda küçük ölçekli altyapı projeleri
istisna olmak üzere destek almaya hak kazanan projeler için maksimum
uygulama süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Ajans olarak bu sürenin üzerinde
bir süreye Başvuru Rehberinde yer vermemiz mümkün değildir.

14

Proje hazırlama konusunda proje sahiplerine eğitim
verecek misiniz?

Ajans tarafından potansiyel Başvuru Sahiplerine proje uygulama, Başvuru
Rehberi ve eklerinin doldurulması konularında eğitim verilecektir. Eğitim
tarihleri ve yerleri ayrıca ilan edilecektir.

11

12

15

Projeler yerinde incelenecek midir?

Projelerin değerlendirilmesi sürecinde Ajans Genel Sekreterliğinin gerekli
görmesi halinde projeler için ön izleme yapılabilir. Ayrıca Ajans personeli
destek almaya hak kazanan projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için uygulama
süresince düzenli ziyaretlerde bulunacaktır.

16

Projeler için teminat istenmekte midir?

KOBİ'lerin başarılı bulunan projeleri için destek tutarının yüzde 10'u kadar
teminat istenmektedir.

17

Yeni bina inşaatı uygun maliyet midir?

18

İnşaatı devam eden tesisim için inşaat haricindeki
faaliyetlerimi kapsayacak proje ile başvurabilir miyim?

19

Başka kaynaklardan destek sağlamış projem ile
başvurabilir miyim?

Aynı proje konusu için Ajansa destek başvurusunda bulunamazsınız. Başvuru
yapacağınız proje konusunun destek alınan proje konusundan farklı olması
gerekir.

20

Özel danışmanlık firmalarına proje hazırlatabilir
miyiz? Proje yazımı konusunda Serhat Kalkınma
Ajansına akredite olmuş danışmanlık firması var mı?

KOBİ'ler proje hazırlanması konusunda danışmanlık desteği alabilir. Ajanstan
istenen destek tutarının yüzde 2'sine kadar olan danışmanlık ücretleri uygun
maliyet kapsamındadır. Ancak Serhat Kalkınma Ajansının hiçbir danışmanlık
firması ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı yoktur. Danışmanlık firmalarına
hazırlatılan projelerin yapılacak değerlendirme sonucu başarılı olma garantisi
yoktur.

21

SSK veya vergi borcu bulunan KOBİ’ler başvuruda
bulunabilir mi?

Borçlarını yapılandırmış KOBİ’ler başvuruda bulunabilir. İlgili kurumdan
alınacak ''borcu yoktur'' ibareli belgenin sunulması başvuru için gereklidir.

Ajansın sağlayacağı kaynak ne şekilde ödenecektir?

Başarılı bulunan projeler için sağlanan destekler ajans ile yapılacak
sözleşmede aksi belirtilmemişse, yüzde 40 ön ödeme, yüzde 40 ara ödeme ve
yüzde 20 nihai ödeme olacak şekilde yararlanıcının eş finansmanı ile birlikte
kullandırılacaktır.

22

Hayır. Ancak projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans
tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçmemesi koşuluyla küçük
ölçekli yapım işleri uygun maliyet kapsamındadır.
Hazırlayacağınız proje değerlendirme aşamasında mevcut üretim tesisiniz
tamamlanmadığı için riskli bir proje olarak değerlendirilebilecektir. Proje
süresi sözleşme imzalanması ile başlar, dolayısıyla projenin başlaması için
gerekli tüm ön şartların (örneğin: projenin yürütüleceği fiziki tesisin
tamamlanması) sözleşme imzalanmadan önce sağlanması gerekmektedir.

23

Ajansın sağlayacağı desteklerin geri ödemesi olacak
mı?

Hayır. 2010 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı - 1 kapsamında Ajansın
sağlayacağı destekler hibe şeklinde olup geri ödemesizdir.

24

Tarım ve hayvancılığı destekliyor musunuz?

Birincil tarım faaliyetleri (her türlü ekip biçme faaliyetleri, et veya süt sığırı
yetiştirme, su ürünleri üretimi vb.) desteklenmemektedir.

25

Yalnızca Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olan
işletmeler başvurabilir mi?

Evet başvurabilir. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
kaydından birinin olması yeterlidir.

26

Aynı anda 2 projeme destek alabilir miyim?

Hayır. Başarılı bulunan projeleriniz içinden daha yüksek puan alan projeniz
için destek alabilirsiniz.

