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GENEL SORULAR
NO
1

SORU
Tarım-Turizm-Sanayi
Mali Destek Programı
Başvuru Rehberi’nde
Üniversite ve bağlı
birimleri uygun başvuru
sahibi olarak sayılmıştır.
Buradaki birimler ibaresi
kimleri kapsamaktadır?

CEVAP
REFERANS
Birimler ibaresi fakülte, yüksekokul ve Başvuru
enstitüleri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu mali Rehberi
destek programında her birim en fazla dört
proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla iki
projesi için destek alabilir.
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Daha geniş çaplı bir
projenin bir bölümü için
Ajansa proje
başvurusunda
bulunabilir miyiz? Bu
durumda projenin geri
kalanından da
bahsetmemiz gerekir
mi?
Projede uygun maliyetler
kısmına hammadde veya
yarı mamul alışları dâhil
edilebilir mi?

Başvuru için gerekli olan diğer koşullar
sağlandığı takdirde büyük çaplı bir projenin bir
bölümü için proje başvurusunda bulunulabilir.
Bu durumda proje dökümanlarının ilgili
bölümlerinde bu durumun açıklanması
gerekmektedir.
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4

Prefabrik binaların
yapımı veya satın alımı
uygun maliyet midir?

5

İş Planı’nda IV. Ekonomik
Varsayımlar ve Riskler
başlığı altındaki I. Ve II.
Tabloları neye göre
dolduracağız?

Başvuru Rehberi’nde “Proje uygulama süresi
içerisinde proje faaliyetlerinden kâr elde
edilemez” maddesi bulunmaktadır. Hammadde
ve yarı mamul, üretim sürecinde kâra
dönüştürülebilecek faaliyetler için kaynak teşkil
edeceğinden
uygun
maliyet
olarak
değerlendirilmeyecektir.
Ancak
proje
kapsamında alınacak hammadde ve yarı
mamulün deneme üretiminde kullanılması ve
elde
edilecek
ürünlerin
kâr
amaçlı
kullanılmaması ve bu durumun projede ayrıntılı
olarak açıklanması halinde zorunlu miktarda
hammadde veya yarı mamul uygun maliyet
olarak değerlendirilebilecektir.
Bina yapımı veya satın alımı Başvuru
Rehberlerinde uygun olmayan maliyetler
arasındadır. Prefabrik yapılar da bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
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”I. Teklif Edilen Proje İle İlgili Gelirler Ve KOBİ
Giderler” başlığı altındaki tabloda işletmenin Başvuru
genel
durumuyla
alakalı
bilgiler Rehberi EK E
doldurulmalıdır. “II. Yatırım Projesi İle Beklenen
Gelir Ve Gider Tahminleri” başlığı altında ise
Ajansa sunulacak proje ile ilgili tahminler
konulmalıdır.
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