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ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 
Asgari:  75.000 TL 

Azami:    500.000  TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 10 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
30 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
15.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
ADANA - MERSİN 

 

ÖNCELİKLER 

 

 Öncelik 1. Ürün geliştirme veya çeşitlendirme yoluyla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin 

sağlanması   ( Gıda - İçecek • Tekstil - Hazır Giyim • Mobilya ) 

 Öncelik 2. İşletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yeniliği uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi 

(Kimya - Plastik • Makine - Metal İşleri ) 

        

        KİMLER BAŞVURABİLİR 

Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan) 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

Öncelik 1: 

 Gıda – içecek, tekstil – hazır giyim ve mobilya imalatı sektörlerinde ürün geliştirme veya 

çeşitlendirme yoluyla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması   

 İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni 

ürün(ler) eklemesine yönelik projeler  

 Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerinde kullanımının 

yaygınlaştırılmasına yönelik projeler • İnsan sağlığı ve çevreye dost yeni ürün üretimine yönelik 

projeler 

 Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine 

yönelik projeler  

 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine 

yönelik projeler 

 Organik ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlamasına yönelik 

projeler 

     Öncelik 2: 
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 Kimya – plastik ve makine – metal işleri sektörlerinde işletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yeniliği 

uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi  

 Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesine yönelik projeler  

 

 Enerji tüketimini önemli derecede azaltan yeni ürün üretimine yönelik projeler 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve teçhizat üretimine yönelik projeler 

 E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler 

 Ürün imajı oluşturmaya ve köklü tasarım değişikliklerine yönelik projeler (reklam hariç) 

 
UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri  

NOT: KDV Maliyetleri desteklenmemektedir. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 
  Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Başvuru Sahibinin -ve varsa Proje Ortaklarının- esnaf sicili veya ticaret sicili kayıt örneği, 

 
 Başvuru Sahibi -ve varsa Proje Ortakları- adına Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ve 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait 

istihdam edilen personel sayısını gösterir belge, 
 

 20011-2012-2013 muhasebeci ya da YMM onaylı mali tablolar 

 

 Noter tasdikli imza sirküleri (ASIL) 

 

 Satın alınacak mal ve hizmetlere ait teknik şartnameler 

 

 10.000 TL üzeri alımlar için 2’şer adet proforma fatura 

 

 

 

Erkan AKKAŞ 

Yatırım Danışmanı 

0533 3265844 

erkan@aya.com.tr 

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

