KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER
Kalkınma Ajansları tarafından temel olarak 2 tür destek sağlanmaktadır:
I. Mali Destekler
II. Teknik Destekler
I. MALİ DESTEKLER
Kalkınma ajansları tarafından sağlanmakta olan mali destekler kapsamında, bir
başvuru sahibi, aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında,
tek başına en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ajanslar ise bu 4
projeden en fazla 2 tanesine destek sağlamaktadır. Mali destek alan kar amacı
güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı
ajanstan destek alamamaktadır.
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşlarından, her bir proje ve faaliyet için, sözleşmede öngörülecek destek
tutarının asgari %10'u kadar teminat alınmaktadır.
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler şu şekildedir:
1) Doğrudan Finansman Desteği
2) Faiz Desteği
3) Faizsiz Kredi Desteği
1) Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, Kalkınma Ajansları tarafından belli proje ve faaliyetlere
sağlanan karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği çerçevesinde
sağlanan destekler esasen proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılmaktadır. Ancak
ajanslar istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın, doğrudan faaliyet desteği ve
güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan finansman desteği sağlayabilmektedir.
Doğrudan Finansman Desteği çerçevesinde şu 3 farklı destek türü mevcuttur:
a) Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destekler
b) Doğrudan Faaliyet Destekleri
c) Güdümlü Proje Destekleri

_________________________İSTANBUL TİCARET ODASI_________________________
a) Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destekler
Kalkınma Ajansları, bir çalışma programı döneminde sağlayacakları toplam doğrudan
finansman desteği için aynı anda tek bir teklif çağrısında bulunabileceği gibi, her bir
mali destek için aynı veya farklı zamanlarda ayrı teklif çağrısında da
bulunabilmektedir. Proje teklif çağrıları, en az bir mahalli gazetede, ilgili ajansın ve
Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilmektedir.
Başvuru rehber ve formları ilgili ajansların genel sekreterlikleri, yatırım destek ofisleri
ve internet siteleri aracılığıyla başvuru sahiplerinin erişimine açılmaktadır. Başvuru
rehberi, basılı ve elektronik kopya olarak çoğaltılarak talep eden potansiyel
yararlanıcılara ücretsiz olarak da verilmektedir.
Bir proje teklif çağrısına başvuru, ilgili ajansa proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son
kabul tarihi ve saatinden önce yapılmalıdır. Başvurular doğrudan elden veya posta
yoluyla yapılabilmektedir.
Kalkınma Ajansları, proje teklif çağrısı yapılan öncelik alanlarına göre potansiyel
başvuru sahiplerine, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren teknik yardım hizmetleri sağlamaktadır.
Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yer, zaman ve içerikleri, uygun duyum
vasıtalarıyla ilan edilmekte ve ilgili ajanlarsın internet sitelerinde yayınlanmaktadır.
Proje teklif çağrıları kapsamında sağlanan doğrudan finansman destekleri (küçük
ölçekli altyapı yatırımları hariç), başvuru rehberlerinde belirtilecek üst limitleri
aşmamak kaydıyla, proje uygun maliyetlerinin en fazla %75'i kadar olabilir. Ancak kar
amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler için bu oran en fazla %50 olarak belirlenmiştir.
Sözkonusu %75'lik oran, projenin gerçekleştirileceği bölgenin özellikleri ve projenin
yerel / bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar göz önünde
bulundurularak %90'a kadar çıkarılabilmektedir. Küçük ölçekli altyapı projeleri için
sağlanan mali destekler, projenin uygun maliyetlerinin en az %25'i, en çok %50'si
kadar olabilmektedir. Ancak bu oran da, yukarıda belirtilen faktörler göz önünde
bulundurularak %75 'e kadar artırılabilmektedir.
Doğrudan finansman desteği, süresi en fazla 1 yıl olan projelere sağlanmaktadır.
Küçük ölçekli altyapı projelerinde ise bu süre en fazla 2 yıl olarak uygulanmaktadır.

b) Doğrudan Faaliyet Destekleri
Doğrudan faaliyet desteğinden özel sektör işletmeleri yararlanamamaktadır.
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c) Güdümlü Proje Destekleri
Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla,
sözkonusu bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini
geliştirecek nitelikteki





İş Geliştirme Merkezleri,
Teknoparklar,
Teknoloji Geliştirme Merkezleri,
İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar
ve atölye

vb. büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren
projelere, "Güdümlü Proje Destekleri" adı altında doğrudan mali ve teknik destek
sağlayabilmektedir.
Güdümlü Proje Desteklerinde proje başına en fazla %90 oranında mali destek
sağlanmaktadır. Bu desteklerin üst limitleri, ajansların yıllık çalışma programlarında
belirlenmektedir. Bu desteklerden yararlanabilecek nitelikteki projelerin uygulama
süreleri azami 2 yıl olabilir.
Güdümlü Proje Desteklerinde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilmektedir.
2) Faiz Desteği
Faiz Desteği, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru rehberlerinde
belirtilen nitelikleri karşılar mahiyetteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan
alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin karşılanmasına yönelik
sağlanan geri ödemesiz desteklerdir.
Faiz Desteği kapsamında desteklenecek her bir projeye sağlanacak desteğin üst
limiti, o yıl için faiz desteğine ayrılan toplam ödeneğin en fazla %5'i kadar
olabilmektedir.
3) Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz Kredi Desteği, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru
rehberlerinde belirtilen nitelikleri karşılar mahiyetteki projeleri için, ilgili aracı
kuruluşlar vasıtasıyla kullandırılan ve ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri
ödenilen karşılıksız desteklerdir.
Faizsiz Kredi Desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az 3 ay geri
ödemesiz süre tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla
4 yıl içinde tamamlanır.
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B. TEKNİK DESTEKLER
Kalkınma Ajansları,






eğitim verme,
program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
geçici uzman personel görevlendirme,
danışmanlık sağlama,
lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

vb. kurumsal nitelikli
sağlayabilmektedir.

ve

kapasite

geliştirici

teknik

destek

hizmetleri

Sözkonusu destekler,
1) yerel yönetimlerin planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı
veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile,
2) diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel
ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına yönelik sağlanmaktadır.
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