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KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 

İKTİSADÎ KALKINMA 

MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:   40.000 TL 

Azami: 400.000 TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 15 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
20 ŞUBAT 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
8.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 

ERZURUM – ERZİNCAN - 

BAYBURT 

 

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dahil olmak üzere imalat sanayi sektöründe 

ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve 

kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin 

kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi 

Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/ 

kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun 

sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan 

kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi 

Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde 

yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve 

tasarrufunun sağlanması 

Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının 

geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin 

uygulanması 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

• KOBİ tanımına uyan işletmeler 

• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), 

• Kâr Amacı Güden Birlikler 

 

 ÖRNEK PROJELER 

 

• Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ambalajlı et ürünleri ile peynir, tereyağı, yoğurt, kefir gibi 
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ambalajlı süt ürünleri imalatını içeren projeler, 

• Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) 

tescil (marka tescil, coğrafi işaret vb.) ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve 

paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler, 

• İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına 

yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını 

içeren projeler 

 

• Bölgeyi tanıtma potansiyeline sahip el sanatlarına dayalı ürün ve yöresel hediyelik eşya (Oltu 

taşından takı, bakır tabak, ehram ürünleri vb.) üretimine yönelik yeni atölyelerin açılmasını 

ve bu ürünleri üreten/satan işletmelerin personeline yönelik satış ve pazarlama, müşteri 

memnuniyeti, tasarım vb. konularda eğitim verilmesini öngören projeler, 

• Turizm bölgelerinde kurulacak satış ve stant yerlerinde turistlere satılmak üzere paketli 

yöresel gıda ürünlerinin (pestil, köme, kete, bal, pekmez, meyve kurusu vb.) üretimini ve 

bu ürünlerin çeşitlendirilmesini, tescilini, markalaşmasını, söz konusu ürünlerin yurtiçi ve 

yurtdışına satışının yapılması için pazarlama kanallarının geliştirilmesini öngören projeler, 

• Çevreye verdiği zararı en aza indiren, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi 

alanlarda başarılı uygulamalar sergileyen ve organik ürün kullanan yeni konaklama tesislerinin/ 

ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler 

• Hayvan bakımına (yemleme, iklimlendirme, temizlik vb.), yavru ve hayvansal ürün elde 

etmeye yönelik süreçler (kuluçka, süt sağım vb.) için yenilenebilir enerjiye dayalı otomasyon 

sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler, 

• Bitkisel ürünler ile hayvansal atıklardan biyogaz üretimine dayalı sistemlerin kurulması ve 

geliştirilmesini içeren projeler, 

• Seracılık gibi örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama, iklimlendirme 

ve aydınlatma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler 

• Küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin bir araya gelerek ortak hizmet 

almalarının, ortak yatırım yapmalarının ve ortak pazarlama-tanıtım ağları kurmalarının 

sağlanmasına yönelik projeler, 

• Kamu eliyle altyapısı desteklenen, özellikle kış şartlarında kapalı alanlarda sunulacak 

alternatif ve inovatif turistik hizmet arzına (minyatür park, akvaryum park, ısıtmalı su parkı, 

sanat eseri/zanaat sergi-teşhir alanı vb.) yönelik küçük bütçeli ortak girişim (joint venture) 

yapılanmalarına ilişkin projeler, 

• Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, 

finansman yetersizliği gibi tek başlarına çözmekte zorlandıkları sorunlara yenilikçi çözümler 

bulmalarını öngören projeler 
 

UYGUN MALİYETLER 
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 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri,  

 

  Yolculuk ve gündelik giderleri  

 

  Makine ekipman giderleri. ( 2. El olmamalıdır) 

 

 Sarf malzemesi maliyetleri, 

 

 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 

 

 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali 

            desteğin %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), 

 

 Denetim maliyetleri (Destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde ise) 

 

 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) 

 

 Sertifika, lisans ve belge maliyetleri, 

 

 Görünürlük maliyetleri, 

 

SUNULMASI GEREKEN BELGELER 

 
 

 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 2012 – 2013 Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, YMM onaylı) 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 

 Toplam tutarı 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman-hizmet bütçe kalemi için 

farklı firmalardan alınmış en az 2 proforma fatura  

 

 Aralık 2012 ve  Aralık 2013 itibariyle çalışan sayısını gösteren SGK’dan alınmış yazı ya da 2012 ve 

2013 yıllarına ait barkotlu SGK hizmet döküm listeleri 
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