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SERHAT KALKINMA AJANSI 

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  25.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
20 MART 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
5.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 

KARS – AĞRI           

ARDAHAN-IĞDIR 

 

 

ÖNCELİKLER 
 

Öncelik 1: İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini 

sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı 

faaliyetler 

Öncelik 2: Bölge’deki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif 

turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Küçük ve Orta büyüklükteki işletmeler (Kobi) 

Kar Amacı güden üretim kooperatifler 

 
 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

• Modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasını içeren projeler (E-ticaret, e-tanı- 

tım, online ürün takip hizmeti, web tabanlı uygulamalar vb.) 

• Kanatlı hayvan ürünleri, bal ve et ürünleri işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması, 

kalite sistemlerinin kurulması, markalaşma ve sınai mülkiyet haklarının kazanılmasına 

yönelik faaliyetler 

• Bölge’ye özgü ürünlerin üretilmesine ve pazarlamasına, değerli taş işlemeciliğinde 
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ürün çeşitliliğinin ve yenilikçi uygulamaların arttırılmasına yönelik faaliyetler 

( Atölye tipi el halıcılığı, Kafkas halısı ve kilimi, Damal Bebeği, obsidyen taşından 

yüzük, kolye vb. hediyelik ürün ve eşyalar) 

• Süt, et, gıda, bitkisel ürünler, meyve, sebze vb. ürünlere yönelik soğuk hava depolama 

sistemlerinin kurulması 

• Metal araç-gereç, yapı ve inşaat malzemeleri, ambalaj malzemeleri, temizlik malzemeleri 

makine ve yedek parça, orman ürünleri, tekstil ürünleri vb. imalatına yö- 

nelik faaliyetler 

• Bölge’deki mimari değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik projeler (Tescilli 

tarihi yapılarda restorasyon/ iyileştirme yoluyla otel, butik otel, restoran vb. turistik 

tesislerin kurulması) 

• Bölge’deki turizm işletmelerinin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına 

yönelik projeler (yıldız seviyesi ve kapasite artırma, standart yükseltme, ulusal-uluslararası 

kalite belgeleri alımı vb.) 

• Turistik çekim merkezlerinin çevresinde nitelikli konaklama ve yemek hizmeti sunan 

tesislerinin kurulması 

• Yöreye özgü çeşitli turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin 

tüm yıla yayılmasını sağlayacak projeler (İnanç turizmi, kış turizmi, 

doğa turizmi, göl turizmi, eko turizm, agro turizm vb. alternatif turizm türlerine 

yönelik hizmet ve ürün geliştirme faaliyetleri ve bunların tanıtım ve pazarlaması- 

na yönelik faaliyetler) 

 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili 

   diğer ücret ve maliyetler 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri  

 10.000 TL üzeri alımlarda 2 adet proforma 

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

 Belgelendirme maliyetleri 

 Danışmanlık hizmetleri maliyetleri  
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NOT: KDV giderleri desteklenmemektedir. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 2012-2013-2014 muhasebeci, YMM onaylı mali tablolar 

 

 Projenin uygulanacağı yere ait fotoğraflar 

 

 Son aya ait SGK hizmet dökümleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 10.000 TL üzeri alımlar için 2’er adet proforma fatura 
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