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GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI  

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:50.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
13 MART 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
5.500.000TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
BALIKESİR - ÇANAKKALE 

 
ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1: Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması 

Öncelik 2: İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle 

ikame edilmesi 

Öncelik 3: KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması 

Öncelik 4 : Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya 

yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin 

artırılması 

Öncelik 5: Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 İşletmelerin bünyelerinde ihracat birimi oluşturmasına veya mevcut birimlerinin 

geliştirilmesine ve birim personelinin dış ticaret prosedürleri bilgisinin geliştirilmesine 

yönelik projeler, 

 Dış piyasalarda talep gören veya talep görmesi beklenen ürünlerin üretimine ilişkin 

teknolojinin veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeler, 

 Ürün, hizmet ve yazılımların dış piyasalarda tanıtım ve pazarlanmasına, uluslararası ticari                                                          

ve iletişim ağlarına katılarak ikili ve çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler 

 CE, GOST-R gibi belirli pazarlara ihracat yapılabilmesi için alınması zorunlu olan ürün 

veya ISO 22000, Helal Gıda gibi sistem belgelendirmelerinin temin edilmesini içeren 

projeler (Kalite yönetim sistemleri bu kapsamın dışındadır. Sadece sertifikalandırma 

projenin konusunu oluşturamaz, projenin bir parçası olarak ele alınabilir) 

 Büyük ölçüde ithal edilmekte olan ürünlerin üretimini gerçekleştiren yerli işletmelerin 

teknik ve kurumsal becerilerinin geliştirilmesine ilişkin projeler, 

 İthal edilen ürünün Bölgede üretiminin risklerinin azaltılması amacıyla yapılan kapsamlı 

ürün ve pazar analizleri ile tanıtım faaliyetleri gibi unsurları içeren projeler, 

 Makinelerin mevcut durumda ithal edilen elektronik aksam ve yazılımlarının 

geliştirilmesine yönelik projeler. 

 

 Yerel ürünlerin üretim, ambalaj ve pazarlama kalitesinin ürünün uluslararası piyasalarda 

talep görmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik projeler. 
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 Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde kullanılan ve halihazırda ithal edilen makine, 

ekipman, ara malı ve malzemelerin üretimine yönelik projeler, 

 İthal edilen ürünlerin üretim süreçlerine ilişkin altyapının oluşturulmasına, üretim 

teknolojilerinin geliştirilmesine ve bilgi birikiminin artırılmasına yönelik projeler 

 Ar-Ge laboratuvarları kurulmasına ve akreditasyonuna yönelik projeler*, 

 Akademik kurumlarla işbirliği içinde prototip ve yeni ürün üretimine yönelik projeler, 

 Patent ve marka tescili alınmasını içeren projeler 

 Üretim süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak veya 

faaliyet alanıyla ilgili yazılımların geliştirilmesine ve elektronik ticaretin satış kanallarına 

eklenmesine yönelik projeler 

 Bölge kaynaklarının yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler 

 Ticari potansiyele sahip olabilecek ürün geliştirme amacıyla yapılacak Ar-Ge yatırımları 

ve yenilikçi üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler. 

 Geriatri gibi yaşlılara yönelik ihtisas hizmetler sağlayan merkezler, ev pansiyonculuğu ve 

yöresel mutfak gibi alternatif turizm yapılarına yönelik projeler, 

 Dalış, yamaç paraşütü ve sörf gibi spor turizmi odaklı projeler 

 Yenilenebilir enerji makine – ekipmanının üretimine yönelik projeler, 

 Yenilenebilir enerji sektöründe kullanılacak ara mallarının üretimine yönelik projeler 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları 

 Yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Nihai denetim maliyetleri  

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

 

 

 

  BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 İmza Sirküleri (Noter onaylı-asıl) 

 

 Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet Belgesi 

 

 YMM ve ya muhasebeci onaylı  2012 -2014   mali tablolar 

 

 20.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura  

 

 Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları 

 

 Çed Görüşü (Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlükleri’nden 

alınmış ve projenin uygulanması için ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren yazı) 
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