GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Amaç
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması
Kapsam
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 Yeni Girişimci Desteği
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, aşağıda belirtiliği üzere toplam 70 ders saatini içeren sınıf içi
ders ve atölye çalışmalarından oluşur.
a) Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (8 saat)
b) İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı,
finansal plan) (18 saat)
c) İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama
planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) (24 saat)
d) İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (20 saat)
Eğitim ana modüllerine %80 (seksen) oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi
almaya hak kazanır.
İlgili eğitim genel katılıma açık ve ücretsizdir. Bu eğitimi tamamlayıp sertifika alanlar Yeni
Girişimci Desteği’nden yararlanmaya hak kazanır.
Başvuru Şartları
Destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya
tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;
a) Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
b) Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
c) Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının
olmaması,

d) Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması,
e) Uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlayarak sertifika almış olması,

f)
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programlarından birini tamamlaması ve eğitime veya programa katıldığını belgelemesi ve
işletmesini kurması ya da başvuru yapacak işletmenin İŞGEM’de yer alması,
gerekmektedir.
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