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İSTANBUL KALKINMA AJANSI 

YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

HİBE 

MİKTARI 

Asgari:100.000 TL 

Azami: 600.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 

PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
19 MART 2015 

 

TOPLAM 

BÜTÇE 
20.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
İSTANBUL 

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1: Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların kurumsal kapasitelerinin ve ihracat 

potansiyellerinin artırılması 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

 Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar 

 23.12.2014 tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır. 

 Yaratıcı endüstriler sektörü kapsamında yer alan, reklamcılık, mimarlık, el sanatları, sanat ve 

antikacılık, tasarım, moda, film, müzik, gösteri sanatları, yayıncılık, televizyon ve radyo, yazılım, 

bilgisayar ve video alt sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. 

 Kurum/kuruluş/işletmeler, başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, KOSGEB, vb.) desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler 

için Ajansın Mali Destek Programlarına başvuramazlar. 

 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Firmaların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 

danışmanlık ve eğitim hizmeti alarak ilgili ulusal/uluslararası sertifikasyonları edinmesi 

 Endüstriyel tasarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerini uluslar arası pazarlarda 

tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

 Sektörde ihracat potansiyeli ve kurumsal kapasite artırmaya yönelik olarak uluslararası ağlara 

entegrasyon ve akreditasyonların sağlanması 
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 Sinema sektöründe seyirci kitlesini çeşitlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlayan seyirci geliştirme 

yöntemlerinin çeşitli boyutlarıyla ele alınarak oluşturulması ve uygulanması 

 Sinema ve diğer yaratıcı endüstri sektörlerinin yurt içi ve yurt dışı tüketicisiyle dahakolay ve 

etkin buluşmasını sağlayacak alternatif dağıtım kanallarının oluşturulması ve teşvik edilmesi 

 Geleneksel üretim yapan küçük ölçekli işletmelerin bilgiye erişim ve teknoloji kullanımı 

konusundaki kapasitelerinin artırılarak rekabet edebilirliklerinin iyileştirilmesi 

 Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin hem yurtiçi hem de yurtdışında 

pazarlama ve ürün geliştirmelerinde destek olacak ortak pazarlama yapılarının oluşturulması 

 Yayıncılık sektöründe çevrimiçi alternatif dağıtım kanallarının geliştirilmesi 

 

 

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 veya muhasebeci onaylı  2012 – 2014 mali tablolar 

 

 20.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura ve 1 adet teknik şartname 

 

 Kira kontratı/tapu 

 

 Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları 

 

ERKAN AKKAŞ 

GENEL MÜDÜR 

0533 3265844 
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