2011 YILI
KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ ALTYAPI MALĐ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU REHBERĐ
REFERANS NO: TRA2-11-KÖA
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Soru: KÖYDES kapsamına giren altyapı projelerine destek verilir mi?
Hayır; Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer
kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO,
TKDK, KOSGEB, vb.) veya Kamu yatırım programı kapsamında finanse edilen
projeler için Serhat Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvurulamaz.
KÖYDES kapsamında desteklenen faaliyetler uygun proje konusu değildir.
2. Soru: Sulama kanalları yapımına destek verilir mi? Ağrı Dağı eteklerinde gölet
yapımına destek verilir mi? Şehir güzelleştirmesine ve yürüyüş parkuru
yapımına destek verilir mi?
Başvuru rehberinde örnek proje konularında belirtilen projelere destek verilebilir. Bir
projenin uygun başvuru sayılabilmesi ve destek alabilmesi için proje konusunun
başvuru rehberinde belirtilen programın genel amacı ve öncelikleri ile doğrudan
ilişkili olması gerekmektedir. Öncelik alanlarından en az birine yönelik olmayan
projeler desteklenmeyecektir.
3. Soru: Programlara bireysel başvurular yapılabilir mi?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına sadece Đl Özel Đdareleri, Belediyeler
ve 5355 sayılı kanunla kurulmuş Mahalli Đdare Birlikleri başvurabilir. Bireysel
başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Soru: Đl Tarım Müdürlüğü gıda laboratuvarı yapmak için başvuruda bulunabilir
mi? Gıda laboratuvarı yapımına destek veriliyor mu?
Başvuru Rehberinde 1. Öncelik altında belirtilen: “Bölgede tarım ve hayvancılık
faaliyetlerine yönelik olarak mevcut olan kalite kontrol, tahlil ve test
laboratuvarlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi
halinde yenilerinin kurulması” kapsamında proje konusu uygun bulunmaktadır.
Ancak; Tarım Đl Müdürlüğü uygun başvuru sahibi olmadığı için başvurusu
değerlendirilmeyecektir. Diğer tüm Küçük Ölçekli Altyapı projelerinde olduğu gibi bu
proje başvurusunun da uygun kabul edilebilmesi için başvuru sahibinin, Đl Özel
Đdareleri, Belediyeler ve 5355 sayılı Kanunla kurulmuş Mahalli Đdare Birlikleri’nden
birisi olması gerekmektedir. Tarım Đl Müdürlükleri Başvuru Rehberi’nde belirtilen
kurum kuruluşlara sadece ortak olabilir.
5. Soru: Yurtdışına heyet gönderebilir miyiz?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek tüm
projelerin TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde gerçekleşmesi esastır. Ancak
projenin gerçekleşmesi için gerekli olan konferans, fuar, teknik gezi gibi faaliyetler iyi
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gerekçelendirilmiş olması kaydıyla bölge dışında da gerçekleştirilebilir. Belirtilen
koşullarının sağlanması durumunda yurt dışına da gidilebilir.
6. Soru: Iğdır ili için tanıtım filmi yapabilir miyiz?
Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında tek başına tanıtım filmi çekilmesini
öngören bir proje uygun değildir. Çünkü program önceliklerinde; “Turizm
altyapısının çevresel ihtiyaç ve duyarlılıklar çerçevesinde sürdürülebilir
yöntemlerle geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve
tanınırlığının sağlanması” belirtilmektedir ki; bu durumda projede bir altyapı
çalışmasının yer alması gerekmektedir.
7. Soru: Hayvan Đhtisas Bölgesi Kurulumuna Destek verilir mi?
Önerilen proje Başvuru Rehberinde 2. Öncelik altında belirtilen: “Tarım ve
hayvancılık alanında ihtisas bölgelerinin (Agropark, Tarıma Dayalı Đhtisas Organize
Sanayi Bölgesi, Hayvancılık ve Besi Organize Sanayi Bölgesi vb.) oluşturulmasına,
iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri” kapsamında
yer almakta olup uygun proje konuları içerisinde yer aldığı için teklif edilebilir
niteliktedir.
8. Soru: Belde Belediyesi’nde çocuk parkı yapımına destek verilir mi? Köylerdeki
kanalizasyon yapımı için destek veriliyor mu? Đçme suyu gibi projelere destek
sağlanıyor mu?
Başvuru rehberinde “yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden,
özellikle faaliyet giderlerini kapsayan” projelerin uygun olmayan projeler arasında yer
aldığı belirtilmektedir. Bu nedenle yerel kurum ve kuruluşların halihazırda yerine
getirmekle yükümlü oldukları faaliyetler uygun proje konuları arasında yer
almamaktadır. Ancak Başvuru Rehberi’nde belirtilen öncelikler ile doğrudan ilişkili
olan ve tarım, hayvancılık ve turizm için büyük önem ve önceliğe sahip altyapı
projeleri uygun proje konuları arasında yer almaktadır. .
9. Köy muhtarları KÖA için başvurabilir mi?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusunun uygun
kabul edilebilmesi için başvuru sahibinin, Đl Özel Đdareleri, Belediyeler ve 5355 sayılı
kanunla kurulmuş Mahalli Đdare Birlikleri’nden birisi olması gerekmektedir.
Muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.
10. Hayvancılık ve tarım için su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu bağlamda köy
muhtarları gölet yapımı gibi projeler için başvurabilir mi?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusunun uygun
kabul edilebilmesi için başvuru sahibinin, Đl Özel Đdareleri, Belediyeler ve 5355 sayılı
kanunla kurulmuş Mahalli Đdare Birlikleri’nden birisi olması gerekmektedir.
Muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberinde öncelikler arasında
“Tarım ve hayvancılıkta, üretimin verimliliğini ve katma değerini arttırmak için Bölgede
ihtiyaç duyulan müşterek üretim, ihtisas ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik
altyapılarının geliştirilmesi” belirtilmekte olup, bu öncelik kapsamında yer alan ortak
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kullanımı olan tarım ve hayvancılıkla ilgili altyapı projeleri uygun projeler arasında
yer almaktadır.
11. Kilit parke taşı yapımı ve sebze hali kurumuna destek veriliyor mu?
Başvuru Rehberi’nde 1. Öncelik altında belirtilen: “Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine
yönelik olarak ortak kullanım amaçlı alanların ve merkezlerin (hayvan park ve pazar
yeri, mezbaha, sebze-meyve hali vb.) kurulması geliştirilmesi, altyapı ihtiyaçlarının
giderilmesi” kapsamında proje konusu uygun bulunmaktadır ve bunun gibi alanlara
ortak kullanıma açık olması şartıyla destek verilebilir. Ancak, bölgede özel sektörü
önleyici ve sektörün gelişimini olumsuz etkileyebilecek kamu işletmelerinin kurulması
desteklenmeyecektir. Özel sektör tarafından bölgede desteklenmeyen ve kısa ve orta
vadede de desteklenmeyeceği fizibilite raporları, araştırma raporları ve benzer diğer
bilgi ve belgelerle doğrulanabilen ancak bölge için öneme sahip olmaları ve özel
sektöre iyi örnek olabilecek işletmelerin kurulması, ya da iyileştirilmesi için destek
sağlanabilir.
12. KOA kapsamında iş makinesi almayı önerebilir miyiz?
Hayır, Başvuru Rehberinde uygun olmayan maliyetler arasında araç satın alımı
belirtilmiş olup, proje kapsamında iş makinesi alımı uygun maliyet kabul
edilmemektedir. Đş makinesi, kamyon, kamyonet, binek araç, minibüs, vb. araç satın
alımı uygun olmayan maliyetler arasında yer almaktadır.
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