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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

& 

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  50.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 20 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
3 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
8.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
Kayseri, Sivas ve Yozgat  

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve 

üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun 

sağlanması 

      Öncelik 2. Çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların 

       geri kazanılması 

    Öncelik 3. Üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite                             

sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının    

desteklenmesi 

 

   KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

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

.   Kâr amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler 

    Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri 

    Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 Kâr amacı güden ve gütmeyen kurumların kendi ihtiyaç duyduğu enerji için yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılarak lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri, 

 Kamusal tesislerde kullanılmak üzere, güneş enerjisi, hidrolik güç, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, 
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biyokütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri, 

 Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, cadde park aydınlatma, ışıklı reklam 

panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi uygulamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına 

yönelik projeler, 

 Biyo-yakıt üretimi ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilmesi yoluyla enerji üretimini 

içeren projeler, 

 Enerji maliyetinin azaltılması ve çevre dostu üretime katkıda bulunulması amacıyla sebze-meyve 

kurutma ve seraların iklimlendirilmesinde jeotermal ve güneş enerjisinin kullanılmasını içeren projeler, 

 İmalat sanayi makinalarında kullanılan eski tip verimi düşük motorların yüksek verimli motorlar 

ile değiştirilmesine yönelik projeler, 

 Üretimde kullanılan trafo, motor ve donatılarının EFF verim sınıfından IE standartlarına geçişine 

yönelik projeler, 

 IE3 standartlarına uygun yüksek verimli motorların kullanımına yönelik projeler. 

 Ortak kullanım alanlarında atık bertaraf sistemlerinin oluşturulmasına ve var olanların 

altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler, 

 Kentsel alanlarda geri dönüşüm ve ayrıştırma altyapısının tesis edilmesine ve var olanların 

altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler, 

 İleri arıtım teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler, 

 Kirlilik kontrolü yaklaşımında kullanılan boru sonu teknikler yerine, kirliliğin kaynağında 

oluşmadan azaltılmasını amaçlayan projeler, 

 Katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonuna ve katı atıklardan kaynaklı çevresel zararlar ile 

risklerin azaltılmasına yönelik projeler, 

 İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik 

teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler, 

 Atıkların değerlendirilmesi, atık bertaraf maliyetlerinin azaltılması ve atıklardan yakıt üretimine 

yönelik projeler, 

 Sanayi atıklarından yağ, buhar, sıcak su, ambalaj atığı vb. yeniden değerlendirilerek ekonomiye 

kazandırılmasına yönelik projeler, 

 Arıtma çamurları, mermer atıkları vb. gibi ortaya çıkan atıkların işlenerek ekonomik değere 

dönüştürülmesine yönelik projeler, 

 Tüketici atığı ambalajların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

projeler, 

 Atık yönetimi ve geri kazanımı amacıyla sistemlerin kurulumuna yönelik projeler, 

 Çevre yönetim sistemi belgelendirmesine yönelik projeler 

 

 

 
UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 
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 Yeni personel giderleri 

 Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri  

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

 Belgelendirme maliyetleri 

 Eğitim hizmet alımı maliyetleri 

 Danışmanlık hizmetleri maliyetleri  

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 
 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 Son 3 yıla ait  Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, YMM onaylı) 

 

 Turizm işletmelerinde, T.C Kültür ve Turizm İşletme Belgesi ve /veya Belediye İşletme Belgesi 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 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 

 

 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura  ve teknik şartname 

 

 İnşaat varsa keşif özeti 
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