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TRAKYAKA KALKINMA AJANSI 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:100.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
13 MART 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
4.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 

EDİRNE – KIRKLARELİ  

TEKİRDAĞ 

 
ÖNCELİKLER 

 

1-Üretimde katma değer artışının sağlanması. 

2- Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi 

3- Temiz üretime geçişin sağlanması 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

KOBİ’ler (250kişiden az çalışan; 40 Milyon TL’den az ciro) 

Başvuru tarihinden önce kurulmuş. 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

1-İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmeleri ve/veya yenilik 

içeren üretim süreçlerini sağlayacak projeler 

2-Endüstriyel tasarım ve Ar-Ge birimlerinin kurulması 

3-İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişilebilirlikleri ile entegrasyon kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik projeler 

4-İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmeleri, ürünlerinin tanıtılması, farklılaştırılması, 

markalaşmasına yönelik projeler 

5- İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretime geçirilmesini sağlayacak projeler 

6-Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, ortak Ar-Ge alanları oluşturulmasına, kamu-özel sektör ve üniversite 

işbirliklerinin sağlanmasına yönelik projeler 

7-Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek yeni ürün geliştirilmesine yönelik projeler 

8-Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlayacak yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına 

yönelik projeler 

9- İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler 

10-Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri 
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11-Verimlilik artışı sağlayacak ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlamavb.) kurulmasına yönelik projeler 

12-Verimlilik artışı oluşturmaya yönelik sistemsel ve yapısal değişiklikler içeren projeler 

 

13-Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dahil edilmesine yönelik projeler 

14-Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulmasına yönelik projeler 

15-Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar tekrar kullanılmasına yönelik projeler 

16-Atık suyun arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılmasına yönelik projeler 

17-Enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak prosess iyileştirmelerine yönelik projeler 

18-Rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler 

19-Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler 

20-Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler 

21-Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler 

22-Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler 

23-Yoğun buhar gerektiren sektörlerde kojenerasyon sistemleri ile elektrik üretilmesi 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri, 

 Projenin uygulanmasında mutlaka gerekli olması koşulu ile binek aracı dışındaki araç alımları 

 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 (başvuru tarihinden 15 gün önce alınmış) 

 

 YMM ve ya muhasebeci onaylı  2012 – 2013 - 2014  mali tablolar  

 

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

 

 2012 – 2013 ve 2014 Aralık ayı itibariyle çalışan toplam gün sayısını gösteren SGK’dan alınmış belgeler. 

 

 Yatırım yerine ait en az 5 fotoğraf 

 

 

Erkan AKKAŞ 

Genel Müdür 

0533 3265844 

Erkanakkas@akkasgroup.com 
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