KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
No

1

SORU

CEVAP

REFERANS

BÖLÜM

KOBİ Mali Destek Programı 2011
Yılı Teklif Çağrısı Başvuru
Rehberi’nin ‘’Proje Başvuruları ve
Mali Destek Almaya İlişkin Özel
Düzenlemeler’’ başlığı altında:
“Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar kapsamındaki
destek unsurlarından yararlanan
yatırım harcamaları, kamu kurum
ve kuruluşlarının destekleri ile
diğer kuruluşların kamu kaynaklı
desteklerinden yararlanamaz’’
ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin
kapsamını açıklar mısınız?

14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar
Kurulu’nun 1597 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararının” 8 inci maddesinde "Bu
Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım
harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer
kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz
konusu desteklerden yararlanan yatırım harcamaları için
Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne
aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında
yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilir."
hükmü yer almaktadır. Bu kararın yürürlüğe girmesi için belirlenmiş
olan tarih 14 Nisan 2011’dir.
Dolayısıyla, 2011/1597 sayılı kararın 8 inci maddesi ile düzenlenmiş
olan husus, 14 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılmış olan
müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri için
uygulanmakta olup, bu tarihten önceki müracaatlara istinaden
düzenlenen teşvik belgeleri için söz konusu hüküm hukuki sonuç
doğurmamaktadır. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından,
ajans desteklerinden faydalanan ve 14 Nisan 2011 tarihinden sonra
yapılmış olan müracaatlara istinaden teşvik belgesi alan
faydalanıcılardan, sağlanan yatırım teşvikleri, ilgili mevzuatı
çerçevesinde tahsil edilecektir. Ajansımızın KOBİ Mali Destek
Programı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde ‘’Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar’’ ile ilgili ifadeler 14 Nisan 2011
tarihinden önce yapılmış olan müracaatlara istinaden düzenlenen
teşvik belgelerini kapsamamaktadır.

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.3. Uygun
Projeler: Destek
Başvurusu
Yapılabilecek
Projeler (Sf.13)

2

Şirket ana merkezi TRA1 Düzey 2
Bölgesi dışında yer alan bir
işletmenin teşvik belgesi olup aynı
işletmenin bölgede açacağı şube
için sunacağı bir proje ile
Ajansınızdan destek alması söz
konusu mudur?

3

14 Nisan 2011 tarihinden sonra
yapılmış olan bir müracaata
istinaden, enerji alanında Teşvik
Belgesi almış olan işletmemizin
sunacağı
proje
kapsamında,
belgemizde yer almayan bir
ekipman için Ajansınızdan destek
talebinde bulunası söz konusu
mudur?

4

KOBİ Mali Destek Programı 2011
Yılı Teklif Çağrısı Başvuru
Rehberi’nin ‘’Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu’’ başlığı altında,
başvuru sahibi KOBİ’lerin teklif
çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay
önce kurulmuş ve tescil edilmiş
olması şartı yer almaktadır. Bu
şartı açıklar mısınız?

Şirket ana merkezi, 2011 Yılı Teklif Çağrısı ilanı olan 7 Eylül 2011
tarihinden en az 3 ay önce TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum-ErzincanBayburt) dışında kurulmuş ve tescil edilmiş olan ve Başvuru
Rehberimizde yer alan ‘’Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu’’ başlığı
altındaki şartları sağlayan işletmeler, son başvuru tarihi olan 18 Kasım
2011’den önce TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulan ve tescil edilen
şubeleri için sunacakları projeler ile Ajansımızdan destek talebinde
bulunabilirler. Ancak bu işletmeler, teşvik belgelerinde yer alan
yatırım harcamaları için Ajansımızdan destek talebinde bulanamazlar.
Ajansımıza sunacakları projelerin Başvuru Rehberimizde yer alan
uygunluk kriterlerini sağlaması ve proje maliyetlerinin teşvik
belgelerindeki aynı yatırım harcamalarını kapsamaması durumunda,
söz konusu projelerin ajansımız tarafından desteklenmesi önünde
herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.
Projenizin, KOBİ Mali destek Programı Rehberinde yer alan uygunluk
kriterlerini sağlaması ve projenizde yer alacak olan maliyetlerin teşvik
belgenizdeki yatırım harcamaları ile aynı olmaması durumunda,
destek alabilmesinin önünde herhangi bir hukuki engel
bulunmamaktadır.

KOBİ Başvuru
Rehberi

Ajansımız tarafından uygulamaya konulan 2011 Yılı Teklif Çağrısı,
Bölgemiz kapsamındaki Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerimizde yer
alan mahalli gazetelerde, Ajansımızın ve Kalkınma Bakanlığının
internet sitelerinde ve Erzincan ilimizde düzenlenen ilk bilgilendirme
toplantımızla 07 Eylül 2011 tarihinde ilan edilmiştir. Dolayısıyla
Başvuru Rehberimizde yer alan uygunluk kriterlerini taşıması koşulu
ile 6 Haziran 2011 tarihi ve öncesinde kurulmuş ve tescil edilmiş olan
işletmeler, sunacakları projeler ile ajansımızdan destek talebinde
bulunabilirler.

KOBİ Başvuru
Rehberi

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.1. Başvuru
Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler
Başvurabilir? (Sf. 8)

5

6
7

Geçtiğimiz yıl kurumunuzdan hibe
almış bir KOBİ bu sene de tekrar
destek başvurusunda bulunabilir
mi?
Yerli veya yabancı makine alımı
uygun maliyet midir?
Kamu kuruluşlarından katkı payı
borcu olanlar programa
başvuruda bulunabilir mi?

8

Damga vergisi uygun maliyet
midir?

9

1.sınıf Seracılık KOBİ Mali Destek
Programına başvurabilir mi?

10

Fizibilite şablonunun
doldurulması zorunlu mudur?

11

Belediye olarak birden fazla proje
sunmayı düşünüyoruz. Proje
sunulmasında ve
desteklenmesinde bir sınır var
mıdır?

2010 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında KUDAKA tarafından
desteklenmiş projesi bulunan KOBİ statüsündeki (kar amacı güden
kuruluşlar) başvuru sahipleri Ajansımız tarafından 2011 yılı içerisinde
düzenlenen Mali Destek Programlarından destek alamazlar.
Ajansımız tarafından desteklenen projeler kapsamında satın alınacak
makine ve ekipmanlarda herhangi bir menşe şartı aranmamaktadır.
5449 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde
belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer
bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif çağrısının başvuru tarihi
itibariyle tamamen yerine getirmeyen veya borçlarını
yapılandırarak ilk taksiti ödememiş olan kurum ve kuruluşlar (İl Özel
İdareleri,
Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları)
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği
için başvuru sahibi veya ortak olarak destekten faydalanamazlar.
Yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için Ajans ile
imzalamış oldukları akitleri hükümsüz kalan kurum ve kuruluşlar da
başvuru sahibi veya ortak olarak destek alamazlar.
Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali
ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler uygun
olmayan maliyetler içerisinde yer almaktadır.
Ajansımızdan destek talebinde bulunan projeler ahır yapımı, birincil
tarım kapsamı içerisine giren; hayvan alımı ve ekim-dikim gibi
tarımsal üretim faaliyetleri konularını kesinlikle içermemelidir.
Bununla birlikte programın amacına katkıda bulunacak ve programın
önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul
edilebilecektir.
Fizibilite şablonunun doldurulması zorunlu değildir. Ancak projeleri
fizibilite şablonu içerisinde yer alan proje tiplerini içeren başvuru
sahiplerinin fizibilite şablonunu doldurmamaları durumunda,
projelerinin başarı puanları bu durumdan doğrudan etkilenecektir.
Bu program kapsamında, bir başvuru sahibi ve/veya ortakları toplam
4 proje başvurusunda bulunabilir, aynı başvuru sahibinin en fazla 2
projesi desteklenebilir. Ancak bir başvuru sahibinin bu mali destek
programı kapsamında alabileceği toplam destek miktarı 1.000.000
TL’den fazla olamaz.

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.1.Başvuru
Sahiplerinin
Uygunluğu (Sf.8)

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.1.Başvuru
Sahiplerinin
Uygunluğu (Sf.9-10)

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.4. Maliyetlerin
Uygunluğu (Sf.17)

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.3. Uygun
Projeler (Sf.12)

KÖA Başvuru
Rehberi

3. Ekler (Sf.31)

KÖA Başvuru
Rehberi

Proje Başvuruları ve
Mali Destek Almaya
İlişkin Özel
Düzenlemeler(Sf.13)

12

Küçük Ölçekli Altyapı MDP
programı kapsamında …. kaplıca
tesisi binasının iyileştirilmesi
uygun projemidir?

13

Proje bütçesinde belirtilen
tutarlar KDV hariç mi, dâhil mi
belirtilmelidir?
Küçük Ölçekli Altyapı MDP
kapsamında, iş makinesi alımı
veya kiralanması uygun maliyet
midir?
Başvuru esnasında Kamu
kuruluşları için “SGK borcu
yoktur” yazısının sunulması
gerekiyor mu?
Belediye olarak Ajansa olan 2011
yılı öncesi borçlarımızı
yapılandırmış bulunmaktayız.
Başvuru yapabilmemiz için bütün
taksitlerin bitmesini beklememiz
gerekiyor mu?
Tescil süresi koşulu olarak 3 ay
önce kurulmuş olma şartını
taşıyan bir şirketi devralarak
başvuruda bulunabilir miyiz?
Ajansa sunacağımız bir projeyi
danışman firmaya hazırlatmak için
destek alabilir miyiz?

14

15

16

17

18

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programımızın 2. Önceliği
Jeotermal kaynakların özel sektör yatırımına hazır hale getirilerek
turizme kazandırılmasıdır. Bu kapsamda jeotermal kaynakların
rehabilitasyonu, suyun yatırım alanlarına nakli ve atık suyun bertaraf
edilmesi, jeotermal kaynaklara ulaşım yollarının iyileştirilmesine
yönelik altyapı projeleri beklenmektedir. Kaplıca binalarının
iyileştirilmesi bu öncelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Bütçede bulunan tutarlar KDV dâhil(brüt) olarak belirtilmelidir. Diğer
bir deyişle proje kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için KDV
muafiyeti söz konusu değildir.
Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında Taşıt alım, bakım ve tamir
giderleri uygun olmayan maliyetlerdir. Ancak proje içinde gerekli
olması koşuluyla İş makinelerinin kiralanmasında bir sakınca yoktur.

KÖA Başvuru
Rehberi

Kamu kurum ve kuruluşlarından böyle bir yazı talep edilmemektedir.

KÖA Başvuru
Rehberi

Başvuru Sırasında
Sunulması Gereken
Belgeler(Sf.19)

2011 yılı öncesi katkı payı borçları yapılandırılarak ilk taksitinin
ödenmiş olması başvuru için yeterlidir. Ancak 2011 yılı katkı payı
borçlarının yatmış olması gerekmektedir.

KÖA Başvuru
Rehberi, 5449
sayılı Kanun
19.Madde

Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu(Sf.9-10)

KOBİ statüsündeki bir şirketi devralarak tüzel kişiliğini kesintisiz olarak
devam ettiren başvuru sahipleri programın diğer uygunluk kriterlerini
de sağlamak koşulu ile Ajansımıza proje başvurusu yapabilirler.

KOBİ Başvuru
Rehberi

Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla,
yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden
danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları
şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek
miktarının % 2’sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir.
Ancak destek hakkı kazanamayan projelere bu ödeme
yapılmamaktadır.

KÖA, KOBİ
Başvuru
Rehberleri

KÖA, KOBİ
Başvuru
Rehberleri
KÖA Başvuru
Rehberi

1.2 Programın Amaç
ve Öncelikleri (Sf. 45)

Sf. 16

Uygun Olmayan
Maliyetler(Sf.15)

2.1.4.Maliyetlerin
Uygunluğu (Sf. 16)

19

20

KOBİ Mali Destek Programı'nın
rehberiyle ilgili olarak, 16. sayfada
'uygun olmayan maliyetler
başlığının altında yer alan
"Salt sözleşmeye, teminatlara ve
Ajans ile yararlanıcı arasındaki
mali ödemelere ilişkin her türlü
vergi, resim, harç ve sair giderler"
uygun olmayan maliyet olarak
nitelendirilirken bütçe formunun
5.6 kaleminde belirtilen "5.6 Mali
hizmetler (banka teminatı
maliyetleri vb.)" ifadeleri
birbiriyle çelişmekte midir, yoksa
farklı teminatlar olarak mı
algılamalıyız?
Kitap kırtasiye açmak için
yardımlarınızdan nasıl
faydalanabilirim?

Rehberimizin 16. Sayfasında bahsedilmiş olan teminatlar ve vergiler,
projenizin başarılı olası sonucunda Ajans ile imzalayacağınız
sözleşmenin vergi yükümlülükleri (damga, gelir vergisi) ve Ajansa
sunacağınız teminatın maliyetleridir. Bunlar uygun maliyet değildir.
Bütçenin 5.6 kaleminde belirtilenler ise proje kapsamında yapacağınız
faaliyetlerin maiyetidir. Örneğin proje kapsamında satın alacağınız bir
mal veya hizmet için sunulması gerekebilecek bir teminat gibi…
Dolayısıyla her ikisinin kapsamı farklıdır.

Ajansımız, ilan etmiş olduğu destek programlarına başvuruda
bulunarak başarılı olan proje sahiplerine destek verebilmektedir. Bu
yöntem dışında aşansımızın kar amacı güden kişi ve kurumlara
yönelik bir desteği bulunmamaktadır. Bu yıl ilan edilmiş olan KOBİ
Mali Destek Programının başvuru rehberi ve diğer belgelerini
http://pyb.kudaka.org.tr adresinden temin ederek inceleyiniz. Ancak
sunacağınız proje turizm ve bilgi teknolojileri dışında kalan hizmet
sektörleri ile ilgili faaliyetler içermemelidir.

KOBİ Başvuru
Rehberi

Sf.16

21

Serbest çalışan gerçek kişiler
destek programından işkoluna
göre yararlanabilir mi? Veteriner
hekimler e nasıl bir proje ile
destek sunabilir siniz?

22

Acaba proje yazım örneği
paylaşmanız mümkün müdür?

23

Proje Kapsamında görev alacak
personelin maaşlarını, primlerini
proje bütçesinden karşılayabilir
miyiz?
Ajans personeli proje
başvurusunda bulunmak isteyen
kişilere, proje yazma konusunda
destek olabiliyor mu?

24

25

KOBİ olarak mevcut üretim
binamın tadilat işlerini proje
kapsamında finanse edebilir
miyim?

2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programına başvuruda bulunabilmek için
başvuru sahiplerinin,
•18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen KOBİ tanımına
uyması,
• TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı
olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması,
yani Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde yer alan Ticaret ve Sanayi
odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar odalarından herhangi birine kayıtlı
olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için pyb.kudaka.org.tr adresinden
temin edeceğiniz program başvuru rehberini inceleyiniz.

KOBİ Başvuru
Rehberi

Proje hazırlamak isteyenler için Ajansımız tarafından ücretsiz olarak
proje hazırlama eğitimleri düzenlenmektedir. Ajansımız
yararlanıcılara herhangi bir örnek proje vermemekle birlikte bu
eğitimlerde projenizi nasıl hazırlayacağınız ile ilgili ayrıntılı açıklamalar
yapılmaktadır. Eğitim toplantıları takvim olarak sitemizde mevcut
bulunmaktadır. Uygun gördüğünüz programa pyb.kudaka.org.tr
adresinden kayıt yaptırarak katılabilirsiniz. Ayrıca sitemizin online
eğitim modülünü çalıştırarak da sizin için hazırlamış olduğumuz
eğitim programını takip edebilirsiniz.
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta
primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetleri (piyasa koşullarında oluşmuş
ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği
miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir.
Ajans personeli teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir
projenin hazırlanması ve yürütülmesinde görev alamaz Potansiyel
başvuru sahipleri için başvuru rehberlerinde belirtilen usul ve
esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları
düzenler veya düzenletir.
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından
sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli
yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım) uygun maliyet olarak
değerlendirilmektedir.

KÖA Başvuru
Rehberi

2.1.4.Maliyetlerin
Uygunluğu (Sf.14)

Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet
Destekleme
Yönetmeliği

Madde 16 (1-6)

KOBİ Başvuru
Rehberi

Uygun Doğrudan
Maliyetler(Sf.14)

26

KOBİ MDP kapsamında
hammadde satın alımını uygun
maliyet olarak gösterebilir miyim?

27

KOBİ MDP kapsamında kiralık bir
işyeriyle proje başvurusunda
bulunabilir miyim?

28

SGK ve vergi borcunun
yapılandırılması işlemini sözleşme
döneminde tamamlayabilecek
olmak, başvuru için engel teşkil
eder mi?
Belediye olarak kanalizasyon
yapımı için Küçük Ölçekli Altyapı
Programı kapsamında destek
alabilir miyiz?
Belediye olarak sunacağımız proje
için teminat sunmak
zorunluluğumuz var mıdır?

29

30

31

Dernek olarak bu sene hangi
destek türüne başvurabiliriz?

Proje uygulama suresi içerisinde proje faaliyetlerinden kâr elde
edilemez. Kâr elde edildiği takdirde kâr tutarı destek miktarından
mahsup edilir. Satın alınacak olan hammaddeden kar elde edilecek
olması durumunda uygun maliyet değildir.
KOBİ Mali Destek Programımıza başvuruda bulunacak olan
işletmelerin iş yerlerinin kiralık olması başvuru için engel teşkil
etmemektedir. Ancak projenin uygulanacağı fiziki mekânın noter
tasdikli tapu senedi veya kira kontratının sözleşme aşamasında
Ajansımıza sunulması gerekmektedir.
Hayır, KUDAKA vergi borcu ve Sosyal Güvenlik prim borcunun
olmadığına dair belgeyi sözleşme aşamasında talep etmektedir.
Ancak başarılı bulunan ve bu belgeyi sözleşme aşamasında
sunamayan işletmeler destek haklarını kaybedeceklerdir.

KOBİ Başvuru
Rehberi

2.1.1 Başvuru
Sahiplerinin
uygunluğu (Sf.9)

KOBİ Başvuru
Rehberi

Başvuru Sırasında
Sunulması Gereken
Destekleyici
Belgeler (Sf. 17)

KÖA Başvuru
Rehberi

Başvuru Sırasında
Sunulması Gereken
Destekleyici
Belgeler(Sf. 18-19)

KÖA başvuru rehberinde; “yerel kuruluşların rutin aktivitelerini
finanse etmeyi teklif eden ve özellikle faaliyet giderlerini kapsayan
projeler” uygun olmayan projeler olarak belirtilmiştir.

KÖA Başvuru
Rehberi

Uygun Olmayan
Proje
Konuları(Sf.13)

Kamu kurum ve kuruluşlarının teminat mektubu sunma zorunluluğu
yoktur.

KÖA Başvuru
Rehberi

Başvuru Sırasında
Sunulması Gereken
Destekleyici
Belgeler(Sf.19)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının devam eden 2011 yılı Teknik
Destek Programı uygun başvuru sahipleri arasında dernekler de
bulunmaktadır.

