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ZAFER KALKINMA AJANSI 

SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI  

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  25.000 TL 

Azami: 450.000 TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 10 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
3 MAYIS 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
20.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 

AFYONKARAHİSAR 

KÜTAHYA-MANİSA-UŞAK 

 

 ÖNCELİKLER 

  

 İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ya da mevcut ürünlerde 

katma değerin artırılmasına yönelik olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi; işletmelerin Ar-Ge kapasitesinin 

artırılması 

 Yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerde katma değerin veya çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak ürün 

ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması 

 İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak ürün ve üretim 

süreçlerinde kalite standardizasyonun sağlanması; pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

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

UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Denetim maliyetleri 

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

 
      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

http://www.aya.com.tr/
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 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi (güncel en fazla 15 gün önce alınmış olmalıdır) 

 

 Vergi kayıt belgesi (vergi dairesinden alınmış ya da internet vergi dairesinden) 

 

 Son aya ait SGK hizmet dökümleri (barkodlu) 

 

 Yetkilendirme ve Ortaklar Kurulu kararı (proje sunulması ve proje sorumlusunun yetkilendirme yazıları) 

 

 2012 – 2013 – 2014  yıllarına ait Kurumlar vergisi beyannameleri Muhasebeci-Müşavir onaylı (3 yıldan 

daha az faaliyette olanlar için faaliyette bulundukları yıllara ait tablolar) 

 

 20.000 TL ve üzeri alımlar için detaylı teknik şartname (başvuru sahibi tarafından hazırlanmış) 

 

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

 

 Üretim yapan işletmeler için güncel kapasite raporu (kapasite raporu alamayanlar için ekspertiz raporu) 
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