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BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 

2013 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  35.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
10 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
10.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 

ZONGULDAK – KARABÜK   

BARTIN 

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin 

desteklenmesi  

Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin 

desteklenmesi  

Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına 

yönelik faaliyetlerin desteklenmesi  

Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile turizmin 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 
 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler – KOBİ’ler 
 

 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitlilği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin 

desteklenmesi   

 Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,     

 Mevcut durumda üretilen ürün sayısı ve çeşitliliğinin artırılması,  

 Bölge için gerekli ürünleri üretebilecek makinelerin imalatı,  

 Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimi,  

 Sağlık sektöründe kullanılacak makine ve ekipmanların imalatı. 

 

Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge, uluslararasılaşma, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, 

markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi 
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 İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarları- nın kurulması 

 Bölgede ilk kez üretilecek ürün ve/veya makinelerin imalatı  

 Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması 

 

Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin 

korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi  

 Atıkların işlenip değerlendirilmesi,  

 Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık 

yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi 

 

                   Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile  

turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 

                      

 İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekoturizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilerek 

yaygınlaştırılması 

 Engellilere yönelik turizm projeleri,  

 Tarihi, sosyal ve kültürel mekânlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye 

kavuşturularak turist başına elde edilen gelirin yükseltilmes 
UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Destek miktarı 100.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri  

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

 İhale ilan maliyetleri 

 Danışmanlık hizmetleri maliyetleri  

NOT: KDV maliyetleri desteklenmemektedir. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 2011 –  2012  -2013 yıllarına ait ortalama çalışan sayısını gösteren SGK’dan alınmış belge 

 

 Son 3 yıla ait muhasebeci veya YMM onaylı mali tablolar 

 

 Noter tasdikli imza sirküleri (ASIL) 

 

 10.000 TL üzeri alımlar için en az 2 adet teknik şartnameli proforma fatura  

 

 Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf 
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 İnşaat varsa metraj ve keşif özeti 

 

 Varsa – kapasite raporu ve kalite belgeleri (zorunlu değildir) 

 

 

Erkan AKKAŞ  

Genel Müdür  

0533 3265844  

erkanakkas@akkasgroup.com 

http://www.aya.com.tr/

