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KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artrlmas Mali Destek Program
1.1.

Giriş

Ülkemizde 2006 ylndan itibaren, yerel kaynak ve dinamiklerin; merkezi düzeyde belirlenen Kalknma
Plan ve Stratejileri ekseninde yerelde ve yerel aktörler tarafndan harekete geçirilip yönlendirilmesi
esasna dayanan bir bölgesel gelişme stratejisi uygulanmaya başlanmştr. Bölgesel gelişme faaliyetleri;
söz konusu stratejinin kurumsal mekanizmasn oluşturan ve 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayl Resmi
Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 5449 sayl “Kalknma Ajanslarnn Kuruluşu ve Koordinasyonu
Hakknda Kanun”a dayanlarak kurulan Kalknma Ajanslarnn temel görev ve sorumluluk alann
oluşturmaktadr.
Bu çerçevede; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 Düzey 2 Bölgesinde, 25
Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 14 Temmuz 2009
tarih ve 2009/15236 sayl Bakanlar Kurulu karar ile kurulan T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans’nn
temel amac:
“Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlar arasndaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli
harekete geçirmek, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşlarn
proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin yatrm imkânlarn iç ve dş
yatrmclara tantmak suretiyle Bölge’nin, ulusal kalknma plan ve programlarnda öngörülen ilke ve
politikalar çerçevesinde rekabet gücünü artrmak, ekonomik ve sosyal kalknmasn gerçekleştirmek ve
sürekli klmak” tr.
Faaliyete geçtiği tarihten itibaren kurumsallaşma ve Bölge Plan hazrlk çalşmalarna ağrlk veren T.C.
Doğu Marmara Kalknma Ajans, sağlayacağ mali ve teknik destekleri belirlemede esas alacağ strateji
belgesi niteliğindeki Bölge Plan’n tamamlayarak faaliyetlerini hzlandrmştr.
T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans tarafndan 2010-2013 dönemi için hazrlanan Bölge Plan’nda
TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin vizyonu “Stratejik Konumu ve İşbirliği Ağlarndan Güç Alan, Çok Yönlü
Ekonomik Yaps ile Değer Üreten, Zengin Beşeri Potansiyeliyle Geleceğe Yön Veren, Yaşam
Kalitesi ile Fark Yaratan, İnsan ve Bilgi Odakl, Yeniliklere Açk, Küresel Rekabette Lider ve
Sürdürülebilir Kalknmada MARKA Bölge Olmak” olarak belirlenmiştir. Bölgenin mevcut potansiyelini
ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi ile ulaşlacak noktay ifade eden vizyonun gerçekleştirilmesine
yönelik amaçlar ise; temel ulusal strateji belgeleri, Bölge’nin mevcut durum ve GZFT (Güçlü Yönler /Zayf
Yönler-Frsatlar/Tehditler) analiz sonuçlar ve bu çerçevede hazrlanmş raporlar esas alnarak belirlenen
hedefleri içerecek şekilde, 4 başlk altnda toplanmştr:
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Rekabet Gücünün Artrlmas



Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi



Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanmas ve Teknik Altyapnn Güçlendirilmesi



Tarmsal Kalknmann Sağlanmas

TR42 Düzey 2 Bölgesi Bölge Plan 2010-2013’de belirlenen söz konusu amaçlar ve amaçlarn alt
başlklarn oluşturan hedefler, çoğu alanda birbiriyle bağlantl ve etkileşim halinde, vizyonun
gerçekleştirilmesini sağlayacak yol haritas niteliğindedir.
“KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artrlmas Mali Destek Program”; T.C. Doğu Marmara Kalknma
Ajans tarafndan yukarda açklanan çerçevede uygulanacak ilk mali destek programdr. Program;
esnek ve çeşitlendirmeye olanak tanyan üretim yöntemleri ve değişen koşullara hzl uyum yetenekleri
ile ulusal ve uluslar aras ölçekte rekabet gücü oluşturma, istihdam ve katma değer yaratma ve bölgeler
aras gelişmişlik farklarn ortadan kaldrmann en önemli aktörleri olarak kabul edilen KOBİ’leri hedef
almaktadr.
TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin Ülkemiz toplam sanayi üretimi, ihracat ve yaratlan milli gelir içindeki pay,
Bölge’nin önemli bir sanayi merkezi olduğunu ortaya koymaktadr. Bölge; pazar ve lojistik açdan stratejik
konumu ile yabanc yatrmclar için de uygun bir yatrm ortam sunmaktadr. Bu ortam; büyük ölçekli
işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ’lerin, rekabet güçlerini koruyabilmek için üretim ve yönetim
süreçlerinde yenilik ve kalite standartlarn benimseme ve uygulama yeteneklerinin yüksek olmasn
sağlamaktadr. Söz konusu yap Bölge’nin öne çkan özelliklerinden birisi olmasna karşn; Bölge’nin
kapsadğ illerin coğrafi, ekonomik ve sosyal farkllklar dikkate alndğnda, Bölge, KOBİ sektörünü
tanmlayan ortak bir nitelik olmaktan uzaklaşmaktadr. Bölge Plan’nda da orta konulduğu gibi;


finansman kaynaklarna erişim güçlüğü ve bunun üretim, pazarlama, teknoloji ve yenilikçilik
kapasitesi üzerindeki olumsuz etkileri,



kurumsallaşma, markalaşma, kalite ve çevre standartlar konularnda farkndalk ve bunlarn
uygulanabilmesine ilişkin kapasite eksikliği,



yeni teknoloji transferindeki yetersizlik nedeniyle üretimde verimlilik ve katma değer artş
sağlanamamas,



turizmde hizmet kalitesi ve tantm eksikliği,



araştrma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmnn ve e-ticaret
uygulamalarnn yetersizliği,

Bölge’deki KOBİ statüsü taşyan işletmelerin üretim ve yönetim süreçlerinde karşlaştklar temel
sorunlardr.
T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans bu çerçevede tasarladğ “KOBİ’lerin Rekabet Gücünün
Artrlmas Mali Destek Program” ile; KOBİ statüsündeki işletmelerin Bölge Plan’nda belirlenmiş
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öncelikler temelinde rekabet güçlerini geliştirmelerine yönelik projelerine destek vererek, TR42 Düzey 2
Bölgesi’nin ulusal ve uluslar aras ölçekteki rekabet gücünü artrmay hedeflemektedir.

1.2.

Programn Amaçlar ve Öncelikleri

KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artrlmas Mali Destek Program'nn amac; bu başvuru rehberinde
belirtilen uygunluk koşullarn sağlayan KOBİ statüsündeki işletmelerin rekabet güçlerini geliştirmelerine
katkda bulunacak faaliyetlerini destekleyerek, TR42 Bölgesi’nin rekabet edebilirlik kapasitesinin
artrlmasdr. Bu genel amaca yönelik olarak mali destek sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:


İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynaklar kapasiteleri ile ulusal ve uluslar aras
ölçekte pazarlama ve değişen rekabet koşullarna uyum yeteneklerinin artrlmas,



Kalite yönetim sistemlerinin kurulmas ve ilgili ulusal ve uluslar aras belgelerin alnmas,



İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapsnn kurulmas veya kurulu
altyapnn iyileştirilmesi,



1.3.

Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanmas.

T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans Tarafndan Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamnda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutar 15.000.000
TL’dir. T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans, bu program için ayrdğ kaynaklar ksmen veya tamamen
kullandrmama hakkn sakl tutar.

Desteklerin Tutar
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasnda
olacaktr:


Asgari tutar: 30.000 TL



Azami tutar: 300.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dşnda kalan
destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alnmayacaktr. Bütçenin kalan tutar, sözleşmeyi
imzalayan taraf olmas sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafndan eş-finansman olarak karşlanmaldr.
Başvuru Sahibinin, proje eş finansmann, Proje Ortaklar’ndan, İştirakçiler’den ve/veya üçüncü
taraflardan sağlayacağ nakdi katklar ile karşlayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi
imzalayan taraf olmas sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlancnn kendi taahhüdü hükmünde
olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanc bizzat sorumlu olacaktr. Ayni katklar eş finansman
olarak kabul edilmez.
2.

BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

Bu bölümde; “KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artrlmas Mali Destek Program” çerçevesinde finanse
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edilecek projelerin sunulmas, seçilmesi ve uygulanmasna ilişkin kurallar, 8 Kasm 2008 tarih ve 27048
sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”1 ve “Destek Yönetim Klavuzu” hükümlerine uygun olarak açklanmaktadr. Başvuru
Sahipleri başvuruda bulunduklar andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan
bütün hususlar kabul etmiş saylrlar.
T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans, zorunlu hallerin ortaya çkmas halinde bu destek programn
sürecin herhangi bir aşamasnda iptal etme hakkn sakl tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajans’tan
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Destek için başvurusu yaplan projeler Ajans tarafndan her zaman eğitim amaçl olarak ve sahibinin
ayrca muvafakati aranmakszn kullanlabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere
ait şahsi bilgiler ve mesleki sr niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez.
2.1.

Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:


Başvuru Sahibi ve Ortaklar’nn uygunluğu



Projelerin uygunluğu



Maliyetlerin uygunluğu

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağda belirtilen koşullarn tümüne uymaldr:
 KOBİ tanmna uymas2 (250 kişiden az yllk çalşan istihdam eden ve bilanço büyüklüğü ya
da yllk net satş haslat 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler),
 Sermayesinin ya da oy haklarnn %25’inden fazlasnn KOBİ kapsamnda olmayan bir
işletmeye ait olmamas,
 Ajansn faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesindeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
illerinden birisinde kaytl olmalar veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde
bulunmas,
 2009 mali ylsonu itibariyle onaylanmş mali tablolarn sunabiliyor olmalar,
 Projenin hazrlğndan ve yönetiminden (eğer varsa Ortaklar ile birlikte) doğrudan sorumlu
olmalar, arac olarak hareket etmemeleri.

1
2

Bu yönetmeliğe www.marka.org.tr sayfasndan ulaşlabilir.

18.11.2005 tarih ve 25997 sayl Resmi Gazetede yaymlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanm,
Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Yönetmelik”
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Diğer Uygunluk Kriterleri
Ayrca, Başvuru Sahipleri ve Ortaklar’nn destek alabilmek için aşağdaki hallerden herhangi birinde
bulunmamas gerekir:
a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumlar nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafndan yürütülen, konkordato ilan ederek alacakllar ile anlaşma yapmş, faaliyetleri askya
alnmş veya bunlarla ilgili bir kovuşturmann konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen
benzer durumlarda olanlar,
b) Kesinleşmiş yarg karar (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin
bir suçtan mahkum olanlar,
c) Haklarnda, görevlerini ağr bir şekilde kötüye kullandklarna dair kesinleşmiş mahkeme karar
olanlar,
d) Başvuru tarihi itibari ile sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarnda haciz
işlemleri devam edenler,
e) Yaplandrlmş borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri uyarnca, başvuru tarihi
itibari ile ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar,
f) Dolandrclk, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarndan kesinleşmiş yarg karar
ile mahkum olanlar,
g) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardmna ilişkin yükümlülüklere
uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrsnn yapldğ srada aşağdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri
de teklif çağrsna katlmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;
a) Teklif edilen proje dolaysyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,
b) Teklif çağrsna katlm koşulu olarak Kalknma Ajans tarafndan talep edilen bilgilerin temin
edilmesi srasnda yanlş beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
c) Mevcut veya daha önceki teklif çağrlarnn değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme
komitesini veya Kalknma Ajans’n etki altnda brakmaya veya gizli bilgi elde etmeye
teşebbüs edenler.
Yukarda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrsna katlma yasağ, ihlalin
tespit edildiği tarihten sonraki iki yllk bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda,
teklif çağrsna katlma yasağ, kararn tebliğ tarihinden itibaren dört yllk bir süre için geçerlidir.
Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyan”), Başvuru Sahipleri, yukardaki
(a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmaldrlar.
Başvuru Sahibi, sunulan proje teklifinin uygulanmasndan doğrudan sorumlu lider kuruluş olarak hareket
edecek ve projesi destek almaya hak kazanp, T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans ile sözleşme
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imzaladğ takdirde “Sözleşme Taraf” (yararlanc) olacaktr.

2.1.2. Ortaklar ve Ortaklarn Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarna ya da Ortak Kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar
projenin tasarlanmasna ve uygulanmasna katlabilecek ve yaptklar masraflar destek yararlancsnn
yaptğ masraflarla ayn koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Ortaklar, Başvuru Sahipleri için
Bölüm 2.1.1’de belirtilen ayn uygunluk koşullarna tabidirler.
Ortak olacak kuruluşlar Ortaklk Beyan’n doldurmaldr. Başvuru Formu Bölüm III-2’de yer alan
Beyan, her Ortak için ayr olarak düzenlenmeli ve ilgili ortağn yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafndan
imzalanmaldr.

İştirakçiler
Başvuru Sahibi ve Ortaklarn uygunluk kriterlerini karşlamayan kuruluşlar da projeye, o projenin
güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artrmak amacyla, iştirakçi olarak katlabilirler Bölüm 2.1.1’de
belirtilen uygunluk kriterlerinin İştirakçi kurum, kuruluş ya da kişileri bağlayclğ yoktur. İştirakçiler
projede mali ve teknik destek sağlama (sponsorluk, uzmanlk aktarm) gibi roller üstlenirler. Ancak
yaptklar harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmediğinden, Başvuru Sahibi tarafndan
sağlanacak eş-finansman tutarna dahil edilemez. İştirakçi kuruluşlar, katlmlarna dair beyanda
bulunmaldrlar (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2). Başvuru Sahibi; destek almaya hak kazanp T.C.
Doğu Marmara Kalknma Ajans ile sözleşme imzalamas durumunda, İştirakçiler tarafndan taahhüt
edilmiş katklar üstlenmek zorundadr.

Alt Yükleniciler (Taşeronlar)
Ortak veya İştirakçi olmayp, projede yer alan baz faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardr. Alt
yüklenicilerle yaplacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi Ek IV’teki kurallara tabidir.

Siyasi partiler ve bunlarn alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Proje Ortağ ya da
İştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarnda yer alamazlar.

2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yaplabilecek Projeler
Süre
Azami proje süresi 12 aydr. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandğ günden bir sonraki gün
itibariyle başlar.

Yer
Projeler, Ajans’n faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinde gerçekleştirilmelidir.
Ancak

8

sergi,

konferans,

fuar

ve

benzeri

etkinliklere

katlm

faaliyetleri,

proje

amaçlarnn

gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dşnda gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje
temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konular
Bir yatrm projesi; makine ve ekipman alm ve buna bağl harcamalar (örneğin projenin uygulanmas
için mutlaka gerekli küçük ölçekli yapm işleri), projenin uygulanmas için gerekli eğitim, danşmanlk,
yazlm, donanm almlar ve lisans anlaşmalar, satn alnan makine/ekipmana ilişkin nakliye ve montaj
maliyetlerini içerebilir.
Kapasite geliştirmeye yönelik projeler ise, işletmelerde yönetsel ve kurumsal gelişim, insan kaynaklar
gelişimi ve personel eğitimi, finansal yönetim, pazarlama ve reklam stratejisi geliştirme (dş pazarlara
açlma dahil), ürün tasarm, ürün geliştirme, yeni teknolojilerin benimsenmesi, kalite güvence
sistemlerinin alnmas gibi KOBİ’lerin rekabet güçlerini etkileyen konularda danşmanlk ve rehberlik
hizmet alm içerebilir.
Aşağda Programdan mali destek sağlanabilecek baz proje konular sralanmştr. Bunlar örnek
niteliğinde olup, başvuruda bulunulabilecek proje konular bunlarla snrl değildir. Birincil tarm
faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret bu Başvuru Rehberi’ne konu “KOBİ’lerin Rekabet Gücünün
Artrlmas Mali Destek Program”’nn kapsam dşnda kaldğndan, bu alanlardaki proje başvurular
kabul edilmeyecektir.
Öncelik 1: İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynaklar kapasiteleri ile ulusal ve uluslar aras
ölçekte pazarlama ve değişen rekabet koşullarna uyum yeteneklerinin artrlmas:


Üretim kapasitesini artrmaya veya üretim süreçlerinde verimlilik artş/ maliyet tasarrufu ya da
iyileştirme sağlamaya yönelik makine teçhizat alm içeren (yeni yatrm, modernizasyon,
iyileştirme, darboğaz giderme v.b. ya da kapasite artrmaya yönelik) projeler,



Ürün iyileştirme/çeşitlendirme (işlev, kullanm kolaylğ, tasarm, ambalajlama v.b.), süreç
iyileştirme, katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme amaçl üretim hattn
dönüştürme projeleri,



Yeni pazarlama teknikleri/kanallarnn benimsenmesi ve uygulanmasna yönelik bilişim altyaps
kurma ya da geliştirme, kurumsal kapasite oluşturma projeleri,



E-ticaret uygulamalar ve bu uygulamalarn geliştirilmesine yönelik projeler,



Markalaşmaya yönelik strateji geliştirme ve uygulama projeleri,



Yönetim bilgi sistemlerinin kurulmas/ iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik projeler,



İnsan kaynaklarnn rekabet/yenilikçilik/üretim/yönetim/pazarlama/ihracat v.b. alanlarda bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,



Otel, pansiyon gibi turistik tesislerin tantm, hizmet kalitesi ve kapasite artrmna yönelik
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projeleri,
Satş sonras servis ağlarnn geliştirilmesini amaçlayan, danşmanlk hizmet alm ve eğitim



faaliyetleri içeren projeler.
Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapsnn kurulmas veya
kurulu altyapnn iyileştirilmesi:
Ar-Ge altyapsnn kurulmas (analiz ve test amaçl laboratuar/atölye gibi üniteler) veya mevcut



altyapnn iyileştirilmesi ve Ar-Ge alanndaki insan kaynaklar kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik projeler,


Ar-Ge faaliyeti prototip aşamasna kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,



Teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatrmlar.

Öncelik 3: Kalite yönetim sistemlerinin kurulmas ve ilgili ulusal ve uluslar aras belgelerin alnmas:


ISO vb. kalite belgelerinin alnabilmesi için gerekli altyapnn oluşturulmas, belgelerin edinilmesi
ve uygulama kapasitesi geliştirilmesine (insan kaynaklarnn farkndalk ve bilgi birikimlerinin
artrlmas, kurumsal yapnn uyarlanmas gibi) yönelik projeler.

Öncelik 4: Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanmas:


İşletmelerin mevcut üretim teknolojilerinin yol açtğ negatif çevresel etkilerin ortadan
kaldrlmasna/azaltlmasna yönelik yeni üretim yöntemleri ve teknoloji yatrmlar (Atk önleme,
atk azaltma, geri dönüşüm ve emisyon azaltm vb),



İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanmas ve temiz enerji kullanmna yönelik altyap ve
teknoloji yatrmlar.

Tüm projeler her koşulda geçerli mevzuata uygun olmal ve aşağdaki konular kesinlikle
içermemelidir:
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Birincil tarm faaliyetleri,



Tütün işleme, tütün mamulleri üretimi,



Toptan ve perakende ticaret,



Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,



Hukuka, kamu düzenine, genel sağlğa ve toplumun genel ahlak anlayşna aykr faaliyetler,



%15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,



Bankaclk, sigortaclk, mali hizmetler,



Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatrmlar,



Gayrimenkul yatrmlar,



Çalştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katlm için bireysel sponsorluklar,



Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,



Hibe verme amaçl projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi
sağlamak için),



Akademik araştrma ve fizibilite çalşmalar (daha büyük bir projenin parças değilse),



Yerel kuruluşlarn rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini
kapsayan projeler,



Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatlan veya ayn faaliyet için diğer kaynaklardan
(ulusal veya uluslararas) finanse edilen projeler (ancak Yararlanclar eş finansman tutarlarn;
proje kapsamnda alnacak ekipmanlar rehin gösterilmemek şart ile, kredi yolu sağlayabilirler).

Proje Başvurular ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:
Bir başvuru sahibi, bu teklif çağrs kapsamnda en fazla “iki” (2) projesi için başvuruda bulunabilir ve bu
başvurularndan yalnzca “bir” (1) tanesi için destek alabilir. Başvurulan iki projenin de destek almaya
uygun olmas halinde, puan sralamasnda daha yukarda olan projesi desteklenir.
Bir başvuru sahibi ayn takvim yl içinde T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans tarafndan açlan tüm teklif
çağrlar kapsamnda en fazla “dört” (4) projesi için başvuruda bulunabilir ve en fazla “iki” (2) projesi
için destek alabilir.
Ayrca,

T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans tarafndan verilen desteklerden yararlanan kar amac

güden gerçek ve tüzel kişiler destek tarihini müteakip 1 takvim yl süresince Ajans’tan destek
alamazlar. “Destek Tarihi”, Ajans ile Başvuru Sahibi arasnda imzalanan mali destek sözleşmesinde
belirtilen projenin uygulama süresinin sona erdiği tarihtir.

2.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşlanabilecek Maliyetler
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alnabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem
de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve
gündelik maliyetleri ve dolayl maliyetler hariç), gerçek maliyetlere ( projenin uygulanmas srasnda
yaplacak fiili maliyetler) dayandrlmaldr. Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde
yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazrlanmaldr.
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağdaki genel koşullar
aranmaktadr:


Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç),



Projenin yürütülmesi için gerekli, gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olmas ve maliyet
etkinliği sağlamas,



Başvuru Sahibi veya ortağ tarafndan gerçekleştirilmesi,
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Başvuru Sahibi ya da ortağnn hesaplarnda ya da vergi belgelerinde kaytl, tanmlanabilir ve
doğrulanabilir olmas, orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Proje uygulamalarnda ortaya çkan bütün maliyetler destek kapsamna girmemektedir. Bu çerçevede,
maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağda belirtilmektedir:

Uygun Maliyetler
Uygun maliyetler, doğrudan ve dolayl olmak üzere iki gruba ayrlr:

a. Uygun doğrudan maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanc veya ortağ tarafndan
gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşlar, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve
maliyetler (Piyasa koşullarnda oluşmuş ücretlerden ve Yararlanc’nn ve Ortaklar’nn
normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamaldr),
3

 Yolculuk ve gündelik giderleri ,
 Piyasa fiyatlarna uygun olmalar ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmalar koşulu ile
yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satn alma maliyetleri,
 Sarf malzemesi maliyetleri,
 Taşeron maliyetleri (basm, etkinlik organizasyonu vb.),
 Projenin uygulanmas için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafndan sağlanan mali desteğin %
30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapm işleri,
 Ajans tarafndan sağlanan destek tutar 200.000 TL'nin üzerinde olan projelerde denetim
maliyetleri,
 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.).

b. Uygun dolayl maliyetler
Uygun dolayl maliyetler, başka bir bütçe kalemi altnda verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari
giderleri (elektrik, su, snma maliyetleri v.b.) karşlamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %
5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardr.

Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağda
sralanmaktadr:
3 Yurtiçi gündelik giderleri, 2010 yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah
Kanunu Hükümleri Uyarnca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarlar) belirtilen memur ve hizmetliler başlğ altnda,
“aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarn üç katn aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdş gündelik giderleri
için, Bakanlar Kurulunun Yurtdş Gündeliklerine Dair Kararnda (2010 yl için 05.03.2010 tarih ve 27512 sayl Resmi Gazete’de
yaymlanan 2010/114 sayl Bakanlar Kurulu Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylk/kadro derecesi 1-4
olanlar için öngörülen tutar esas alnarak, bu kararn hükümleri uygulanr.
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 Yararlancnn ve proje kapsamnda görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak
olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 Borçlar; zarar veya borç karşlklar,
 Faiz borcu,
 Hali hazrda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 Arazi veya bina almlar,
 İkinci el makine-ekipman almlar,
 Kur farkndan doğan zararlar,
4

 Projenin uygulanmasna katlan kamu görevlilerinin maaşlar ,
 Proje başlangcndan önce yaplan hazrlk çalşmalarnn ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 Yararlanc ya da Ortaklar dşndakiler tarafndan gerçekleştirilen maliyetler,
 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanc arasndaki mali ödemelere ilişkin her türlü
vergi, resim, harç ve sair giderler,
 Binek otomobil alm,
 Deneme üretimi haricindeki hammadde maliyeti.
Başvuru Formu’nda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetin bütçede yer almas mümkün değildir.
Başvurularn değerlendirilmesi sonrasnda, sözleşmenin imzalanmasndan önceki kontrol sürecinde,
gerekli durumlarda bütçede değişiklik yaplabilecektir. Kontroller, Başvuru Sahibinin ilave açklama
yapmasn ve T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans’nn destek tutarnda indirim yapmasn gerektirebilir.
Bu nedenle, Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunmas kendi yararnadr. Bütçeyi
netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrntl bir şekilde oluşturularak EK B-3 formatnda
hazrlanmas gerekmektedir.

Ayni katklar
Ayni katklar, bir projenin Başvuru Sahibi, Ortaklar ya da İştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya
kuruluşlar tarafndan projeye yaplacak arazi, malzeme, personel, makine ve ekipman katksdr. Başvuru
Formunda ayr bir liste halinde sunulmas gereken, Yararlanc, Ortaklar ya da İştirakçileri tarafndan
yaplan ayni katklar, gerçek harcamalar yanstmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu
nedenle, bu katklar, yararlanc tarafndan sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak,
desteğin verilmesi durumunda, Yararlanc, Başvuru Formunda belirttiği bu katklar üstlenmek
zorundadr.

2.2.

Başvuru Şekli ve Yaplacak İşlemler

4 Kamu görevlilerinin maaşlar projede çalştklar süre orannda, belgelendirilmek koşuluyla yalnzca yararlancnn eşfinansman olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden
kendisine ödeme yaplabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansn sağladğ mali destekten de karşlanabilir. Ayrca, kamu
görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.
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2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte
yaplmaldr. Başvuru Formu ve Ekleri T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans'ndan veya www.marka.org.tr
internet adresinden temin edilebilir.
Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe ve 11 puntodan düşük olmayacak şekilde hazrlanmaldr.
Ayrca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağl kalnmal ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya
da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yaplan başvuru ön inceleme aşamasnda değerlendirme dş
kalacaktr. El yazs ve daktilo ile yaplan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurularnzn sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak,
Başvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşlr bir dilde doldurunuz.
Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalşmalara bağl olarak meri
mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dşnda hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktr.
Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru
Formundaki önemli bir tutarszlk (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarlarn Başvuru Formunda
belirtilenlerle tutarszlk göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.
Sunulan bilginin açk olmamas ve bu durumun adil bir değerlendirme yaplmasna engel teşkil etmesi
durumunda, ek açklama talep edilecektir.

Başvuru Srasnda Sunulmas Gereken Destekleyici Belgeler:
Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dşnda aşağdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmaldr:
1. Başvuru Sahibi ve her bir ortağn kuruluş sözleşmesinin yer aldğ Ticaret Sicil Gazetesi veya
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi. Ayrca, kuruluş sermayesi ya da Ortaklk yaplarnda; eğer
varsa, son değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
2. Başvuru Sahibi TR42 Bölgesi’nden başka bir bölgede kaytl ise, TR42 Bölgesi dâhilindeki
illerden herhangi birisinde şube kayd bulunduğunu gösterir belge,
3. Başvuru Sahibi’nin 31.12.2009 ve Eylül 2010 itibariyle çalşan saylarn gösteren Sosyal
Güvenlik Kuruluşu'ndan alnan belge ya da barkotlu internet çktlar,
4. Başvuru Sahibini ve her Ortak Kuruluş’u temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin isim ve
imzalarnn noter tasdikli asl (imza sirkülerinin asl),
Bu kişi/kişilerin yetki ve sorumluluklar Başvuru Sahibi ve Ortaklar’n kuruluş sözleşmesinden
veya yasal tüzüğünden gelmiyorsa; Yönetim Kurulu veya yetkili yönetim organnn bu
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kişi/kişileri yetkilendirme karar,
5. Başvuru Sahibi’nin; 2009 mali ylsonu ile başvuru tarihine en yakn tarihli vergi dairesi, denetim
şirketi, yeminli mali müşavir, mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafndan onaylanmş
mali tablolar (gelir tablosu, bilanço ya da işletme hesap özeti),
6. Her Ortak Kuruluş’un; 2009 mali ylsonu itibari ile vergi dairesi, denetim şirketi, yeminli mali
müşavir, mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafndan onaylanmş mali tablolar (gelir
tablosu, bilanço ya da işletme hesap özeti),
7. Proje kapsamndaki makine-ekipman almlarnda tutar 10.000 TL’nin üzerindeki her bir kalem
için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu).
Yukarda belirtilen belgelerden noter onayl imza sirküleri ve mali tablolar (bir asl iki nüsha halinde)
dşndaki belgeler başvuru srasnda fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan
Başvuru Sahipleri’nden sözleşme imzalama aşamasnda bu belgelerin asllarn da sunmalar
istenecektir.
Aşağdaki belgeler Ön İnceleme aşamasnda projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayp, Başvuru
Formu’na eklenmesi mali ve teknik değerlendirme ve/veya bütçe incelemesinde göz önüne alnmasnn
faydal olacağ durumlarda, Başvuru Sahibinin lehine olacaktr:
a. Kalite sertifikas, patent haklar belgeleri (Başvuru Formu’nda bahsedilmiş ise),
b. Gerekli olan hallerde fizibilite çalşmas,
c. Gerekli olan hallerde teknik tasarmlar,

d. Gerekli olan hallerde keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini.

Sözleşme Srasnda Sunulmas Gereken Destekleyici Belgeler
1. Her bir Ortak Kuruluş’un 31.12.2009 ile Eylül 2010 için çalşan saylarn gösteren Sosyal Güvenlik
Kuruluşu'ndan alnmş belge ya da barkodlu internet çkts,
2. Her bir Ortak Kuruluş’un yetkili kişi veya kurullarnda alnmş projeye ortaklk karar,

3. Başvuru Sahibi ve her Ortak Kuruluş’un; başvuru tarihi itibari ile ilgili sosyal güvenlik kurumundan en
geç 1 (bir) ay önce alnmş, sosyal güvenlik katklar ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş ya da
borçlarnn yaplandrlmş olduğunu gösterir resmi yaz veya barkodlu internet çkts,
4. Başvuru Sahibi ve her Ortak Kuruluş’un; başvuru tarihi itibari ile ilgili vergi dairesinden en geç 1 (bir)
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ay önce alnmş, vergi borcu bulunmadğ ya da borçlarnn yaplandrlmş olduğunu gösterir resmi
yaz veya barkodlu internet çkts,
5. Projenin uygulanmas için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alnmas zorunlu her türlü
mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisanslar (Örneğin ÇED Raporu veya ÇED
Raporuna ihtiyaç olmadğn gösteren ilgili kurum yazs, inşaat ruhsat, sağlk ruhsat v.b.),
6. Projenin uygulanmas için mutlaka gerekli olmas ve Ajans tarafndan sağlanan mali desteğin
%30’unu geçmemek koşulu ile küçük ölçekli yapm işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri
(malzeme, metraj, keşif listesi vb.),
7. Projenin uygulanacağ fiziki mekann mülkiyeti Başvuru Sahibi’ne ait ise noter tasdikli tapu kayd, kira
ise noter tasdikli kira kontrat,
8. Sözleşmeye bağlanacak toplam destek tutarnn %10’u tutarnda teminat yatrldğna dair banka
dekontu veya bu tutarda asgari 24 ay süreli teminat mektubu.

2.2.2. Başvurular nereye ve nasl yaplacaktr?
Proje başvurular, kapal zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim
eden kişiye, imzal ve tarihli bir alnd belgesi verilir) aşağdaki adrese yaplr.
T.C.
Doğu Marmara Kalknma Ajans
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvar
No: 72/A İZMİT KOCAELİ
Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen
proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru zarfnn üzerine;


Programn Ad ve Referans Numaras,
(KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI ve
MARKA/10-02/KOBİ)



Başvuru Sahibinin Ad ve Soyad veya Unvan

açk bir şekilde yazlmaldr.
Başvurular 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asl belgeler “krmz”, suretler ise
“mavi” renkli klasörlere, srasyla Başvuru Formu, rehberde belirtilen sralamasna göre Başvuru
Formu Ekleri (Bütçe, Mantksal Çerçeve, Kilit Personel Özgeçmişleri)
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ve Destekleyici Belgeler

taklarak teslim edilmelidir.
Başvuru Formu, Bütçe, Mantksal Çerçeve, Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri zorunlu
olarak, diğer belgelerden de mümkün olanlar elektronik formatta da (CD/DVD) sunulmal, elektronik
format, matbu format ile tam olarak ayn içeriğe sahip olmaldr.
Başvuru Sahipleri başvurularnn eksiksiz olup olmadğn Başvuru Formunda yer alan kontrol
listesinden kontrol etmelidirler. Eksik olan başvurular reddedilecektir.

2.2.3. Başvurularn Alnmas İçin Son Tarih
Başvurularn alnmas için son tarih 31/12/2010 saat 17:00’dir.
Son başvuru saatinden sonra T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans’na ulaşan başvurular hiçbir koşulda
değerlendirmeye alnmaz. Posta ve kargodaki gecikmeler başvuru zamann belirlenmesinde geçerli
değildir.

2.2.4. Bilgi Alma
Sorularnz; tekliflerin alnmas için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrsnn
referans numarasn belirterek aşağdaki e-posta adresine veya faks numarasna gönderebilirsiniz.

e-posta adresi

: malidestek@marka.org.tr

faks

: 0 262 332 01 45

Sorularn yantlar, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağdaki adreste
yaynlanacaktr:
www.marka.org.tr
Tüm potansiyel Başvuru Sahipleri’ne eşit davranlacak, bir Başvuru Sahibi’ne sağlanan bilgi Skça
Sorulan Sorular (SSS) araclğyla diğer Başvuru Sahipleri’ne de sunulacaktr.
Tüm resmi açklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafndan sağlanacaktr. SSS listesinde ve Başvuru
Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayc nitelik taşmaz.

2.3.

Başvurularn Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

Başvurular, Ajans tarafndan bağmsz değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip
değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafndan sunulan projeler aşağda açklanan aşama ve kriterlere
göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadr:
ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme;
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(1)

Ön İnceleme

Yalnzca zamannda teslim edilen projeler ön incelemeye alnr. Ön inceleme aşamasnda idari kontrol
ve uygunluk kontrolü yaplr.

a) İdari Kontrol
Başvurular öncelikle şekil şartlarna uygunluk açsndan idari kontrole tabi tutulacaktr. İdari kontrolde,
aşağda yer alan İdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol
edilmektedir.
İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlş ise, proje teklifi yalnzca bu esasa dayanarak
reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan itibaren değerlendirilmez.

İDARİ KONTROL LİSTESİ*
KRİTERLER
1. Başvuru standart formata uygun olarak hazrlanmştr.
2. Teklif, bilgisayar ortamnda Türkçe ve 11 puntodan düşük olmayacak
şekilde hazrlanmştr.
3 .Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuş ve bir asl
(krmz dosyada) ve iki suret (mavi dosyalarda) olarak sunulmuştur.
4. Mantksal çerçeve eksiksiz olarak doldurulmuş ve bir asl (krmz
dosyada) ve iki suret (mavi dosyalarda) olarak sunulmuştur.
5. Bütçe dokümanlar;


Bütçe EK B-1



Beklenen Finansman Kaynaklar EK B-2



Maliyetlerin Gerekçelendirmesi EK B-3

Başvuru Formunda belirtilen şekliyle doldurulmuş bir asl (krmz dosyada),
iki suret (mavi dosyalarda) olarak sunulmuştur.
6. Projede yer alan kilit personele ait özgeçmişler doldurulmuş ve bir asl
(krmz dosyada) iki suret (mavi dosyalarda) halinde başvuruya eklenmiştir.
7. Başvuru Formu, Bütçe Dokümanlar, Mantksal Çerçeve ve Kilit
Personelin Özgeçmişleri; asllarn ayns olacak şekilde, elektronik
ortamda da sunulmuştur.
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Evet

Hayr

8.Başvuru Sahibi’ni ve her Ortak Kuruluş’u temsil ve ilzama yetkili kişi veya
kişilerin isim ve imzalarnn noter tasdikli asl (krmz dosyada) ve
fotokopileri (mavi dosyalarda) sunulmuştur.
Bu kişi veya kişilerin yetki ve sorumluluklar, Başvuru Sahibi ve Ortaklarn
kuruluş sözleşmesinden veya yasal tüzüğünden gelmiyorsa, Yönetim
Kurulu veya yetkili yönetim organnn bu kişi veya kişileri yetkilendirme
kararnn asl (krmz dosyada) ve 2 sureti (mavi dosyalarda) sunulmuştur.
9.Başvuru sahibi ve her Ortak Kuruluş’un kuruluş sözleşmesinin yer aldğ
Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi 1 asl 2
suret ya da 3 kopya olarak 3 dosyada da sunulmuştur.
10. Başvuru sahibi ve her Ortak Kuruluş’un sermayesi ya da ortaklk
yapsnda, eğer varsa, son değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi 1 asl 2 suret ya da 3 kopya olarak 3
dosyada da sunulmuştur.
11. Başvuru Sahibi TR42 Bölgesi’nden başka bir bölgede kaytl ise, TR42
Bölgesi dahilindeki illerden herhangi birisinde şube kayd bulunduğunu
gösterir belge 1 asl 2 suret ya da 3 kopya olarak 3 dosyada da
sunulmuştur.
12.Başvuru Sahibi’nin 31.12.2009 ve Eylül 2010 itibariyle çalşan saylarn
gösterir Sosyal Güvenlik Kuruluşu'ndan alnan 2 döneme ait belge ya da
barkotlu internet çktlar 1 asl ve 2 suret olarak 3 dosyada da
sunulmuştur.
13.Başvuru Sahibi’nin 2009 mali yl sonu ve başvuru tarihine en yakn tarihli
vergi dairesi, denetim şirketi, yeminli mali müşavir, mali müşavir veya
serbest muhasebeci tarafndan onaylanmş mali tablolar (gelir tablosu,
bilanço ya da işletme hesap özeti) 1 asl (krmz dosyada) 2 suret olarak
(mavi dosyalarda) sunulmuştur.
14. Her Ortak Kuruluş’un 2009 mali ylsonu itibari ile vergi dairesi, denetim
şirketi, yeminli mali müşavir, mali müşavir veya serbest muhasebeci
tarafndan onaylanmş mali tablolar (gelir tablosu, bilanço ya da işletme
hesap özeti) 1 asl (krmz dosyada) 2 suret olarak (mavi dosyalarda)
sunulmuştur.
15. 10.000 TL’nin üzerindeki her bir makine-ekipman alm için en az 3
proforma fatura sunulmuştur.
16. Bütçe Başvuru Sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmştr.
17. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin Beyannamesi,
Başvuru Sahibi veya yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmştr.
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18. Ortaklk Beyannamesi, her Ortak Kuruluş için, ilgili Kuruluş ya da
yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmştr.
19. İştirakçi Beyannamesi, her İştirakçi için, ilgili İştirakçi ya da yetkili
temsilcileri tarafndan imzalanmştr.
20. Başvuru formu ve eklerinin tüm sayfalar yetkili kişi tarafndan
paraflanmştr.

* Krmz dosya asl şart koşulmuş belgelerin asllarn mutlaka içermelidir. Asllarnn şart koşulmadğ destekleyici
belgelerin isteğe bağl olarak krmz dosyada asllar yerine nüshalar sunulabilir. Ancak bu destekleyici belgelerin
asllar sözleşme srasnda T.C. Doğu Marmara Kalknma Ajans’na mutlaka sunulmak zorundadr.

b) Uygunluk Kontrolü
Başvuru Sahibinin, Ortaklar’nn (ve varsa İştirakçileri’nin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2
bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağda yer alan listeye göre yaplr.

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ
KRITERLER

Evet

Hayr

1. Başvuru Sahibi uygundur.
2. 1. Ortak uygundur.
3. 2. Ortak uygundur.
4. ...inci Ortak uygundur.
5. Proje TR42 Düzey2 Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
illeri) uygulanacaktr.
6. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi (12 ay) aşmamaktadr.
7. Talep edilen destek tutar, izin verilen asgari destek tutarndan (30.000
TL) düşük değildir.
8. Talep edilen destek tutar, izin verilen azami destek tutarndan (300.000
TL) yüksek değildir.
9.

Talep

edilen

destek

oran,

uygun

toplam

bütçenin

%50'sini

aşmamaktadr.
10. İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %5’ini aşmamaktadr.
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarna alnacaktr.
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(2)

Teknik ve Mali Değerlendirme

Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere başvurular, aşağda yer alan Değerlendirme Tablosundaki
kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sras ile, Başvuru Sahibi ve Ortaklar’nn mali ve
yönetim kapasitesi, proje konusunun programn amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin
kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonras sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz
önüne alnacaktr.
Değerlendirme tablosu, 5 ana başlkta bölüm ve alt bölümlere ayrlmştr. Her alt bölüme, aşağdaki
esaslara göre 1 ile 5 arasnda bir puan verilecektir:
1 = çok zayf; 2 = zayf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.
Bu değerlendirmenin sonunda, altmş beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarl projeler olarak
listelenir. Başvurular en yüksek puan alan tekliften başlayarak sralanr ve destek dağtm bu rehberde
belirtilen teklif çağrsnn toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sralamaya göre yaplr. Eşit puan
alan başvurularn seçiminde başvuru tarihi ve saati esas alnr.

DEĞERLENDİRME TABLOSU
Bölüm

Puan

1. MALİ KAPASİTE ve İŞLETME KAPASİTESİ
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1.1. Başvuru Sahibi ve Ortaklar proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2. Başvuru Sahibi ve Ortaklar yeterli teknik uzmanlğa sahip mi? (ele alnacak konular

5

hakknda bilgi ve deneyim mevcut mu?)
1.3.Başvuru Sahibi yeterli ve istikrarl finansman kaynaklarna sahip mi? (Başvuru

5

Sahibi’nin mali tablolara yansyan gelir yaratma kapasitesi, Proje Ortağ/Ortaklar’nn
projeye sağladğ kaynak)
1.4.Başvuru Sahibi ve Ortaklar’ yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?

5

(personel, ekipman, fiziki ve kurumsal kapasite, proje bütçesini yönetebilecek bilgi ve
deneyim)
2. İLGİLİLİK
2.1. Proje, Teklif Çağrs’nn hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar

25
5x2

ilgili?
2.2.Proje, TR42 Düzey2 Bölgesinin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, illeri)

5

ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili?
2.3. İlgili taraflar ne kadar açkça tanmlanmş ve stratejik olarak seçilmiştir? (hedef

5x2

gruplar, nihai yararlanclar). Hedef gruplarn ihtiyaçlar net bir şekilde belirlenmiş mi
ve proje bu ihtiyaçlar gerektiği şekilde ele alyor mu?
3. YÖNTEM
3.1. Önerilen faaliyetler uygun, uygulanabilir ve elde edilmesi beklenen sonuçlar ve proje

30
5

amac ile uyumlu mu?
3.2. Projenin genel tasarm ne kadar tutarl?

5

21

(Özellikle; proje işaret ettiği sorunlarn analizini yanstyor mu, dş faktörler göz önüne
alnmş m ve proje bunlarn bir değerlendirmesini içeriyor mu? Projenin içeriği,
faaliyetler, seçilen yöntem ve kullanlan araçlar birbirini tamamlar nitelikte mi?)
3.3.Ortaklarn projeye katlm ve katk düzeyi yeterli mi?

5

Not:Ortağ olmayan projeler bu kriterden 2 puan alacaklardr.
Ortağ/ortaklar olan projeler ise ortaklarn projede varlk nedeni ve katk düzeyine göre
3 ila 5 puan arasnda değerlendirilecektir.
3.4. Faaliyet plan açk ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

(Faaliyetlerin sralamas ve öngörülen süreler açsndan)
3.5.Beklenen sonuçlar ve proje amacnn gerçekleşme düzeyini ölçen göstergeler objektif

5

olarak doğrulanabilir mi?
3.6. Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?
4. SÜRDÜRÜLÜLEBİLİRLİK
4.1. Projenin, Başvuru Sahibi ve hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olmas

5
15
5

bekleniyor mu?
(Başvuru sahibi işletmenin kendisi üzerindeki etkisi, işletme içinde sağlanan eğitim
frsatlar, müşteri kitlesi üzerindeki etkileri, içinde bulunduğu sektör ve diğer işletmeler
üzerindeki etkileri, sosyal faydalar, teşvik edilen yeni sermaye yatrmlar, bölgenin
genel ekonomik ortamnda sağlanan gelişmeler vb.),
4.2. Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarnn –çktlarn,

5

üretilen/kullanlan bilginin- yinelenmesi, daha geniş alanlar etkilemesi mümkün mü, bu
konuya ilişkin öngörüler ve ortaya konulan mekanizma gerçekçi mi?)
4.3. Teklif edilen projenin beklenen sonuçlar sürdürülebilir mi?

5

Mali açdan:


Faaliyetler proje uygulama süreci bittikten sonra nasl finanse edilecek?

Kurumsal açdan:



Kurumsal yap proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine

izin veriyor mu?


Proje’de faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak kurumsal
yaplara/mekanizmalara yeterince değinilmiş mi?



Proje’nin sürdürülebilirliğini etkileyecek dş etkenler dikkate alnmş m?

(Eğer varsa) Politika düzeyindeki sonuçlar açsndan:


Projenin yapsal etkisi ne olacaktr - örneğin mevzuatta, iş yapş
yöntemlerinde, davranş kurallarnda vb. olumlu bir değişim yaratacak m?



Proje sürdürülebilir kalknma ve çevrenin korunmasna ilişkin unsurlar
içeriyor mu?)
5. BÜTÇE ve MALİYET ETKİNLİĞİ

5.1. Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasndaki oran yeterli mi?

5

5.2. Yaplmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için gerekli mi?

5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN
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10

100

2.4.

Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

2.4.1. Bildirimin İçeriği
Başvuru Sahipleri’ne, değerlendirme sonuçlar yazl olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya
destek verilmemesi karar, aşağda belirtilen gerekçelere dayandrlacaktr:
 Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alnmştr;
 Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir;
 Başvuru Sahibi veya Ortaklar’ndan biri ya da bir kaç uygun değildir;
 Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamnda olmamas, teklifin izin
verilen azami süreyi aşmas, talep edilen katknn izin verilen azami katkdan daha fazla
olmas vb.);
 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi
yeterli değildir;
 Proje, teknik ve mali açdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almştr;
 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaç belirtilen son tarihten önce teslim
edilmemiştir.
Ajans’n bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme karar nihaidir.

2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi
Değerlendirme sonuçlar hakknda Başvuru Sahipleri’ni bilgilendirmek için Ajansn planladğ tarih
31/03/2011’dir. Bu tarih kesin olmayp, proje saysna göre değişebilecektir.

2.5.

Sözleşme İmzalanmas ve Uygulama Koşullar

Destek kararn takiben, verilecek destek miktar ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, Başvuru Sahibi ile
Ajans arasnda imzalanacak bir sözleşmeye bağlanr.
Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri’nden sözleşmede öngörülen toplam destek tutarnn
%10’u teminat olarak alnr. Ajans tarafndan teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardr:
a)

Tedavüldeki Türk Liras,

b)

Bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilen teminat mektuplar,

Tedavüldeki Türk paras cinsinden teminatlar Ajans tarafndan nakit olarak teslim alnamaz. Bunlarn,
yararlancnn Ajan’sn bildireceği banka hesap numarasna yatrdğna dair dekontun, sözleşme
imzalamaya geldiği zaman ibraz zorunludur.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Karma değerlerden oluşan
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teminatlar Ajans tarafndan kabul edilebilir. Yararlanclar tarafndan verilen teminatlarn geçerlilik süresi
destekleme süresinden ksa olamaz. Teminatlar nihai ödemenin yaplmasn müteakip serbest braklr.
Sözleşmeler, Başvuru Sahipleri’ne yaplacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanr.
Başvuru Sahipleri’nin bu süre zarfnda sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamas halinde destek
karar iptal edilir. Bunlarn yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle snrl olmak koşuluyla, yedek
listede yer alan Başvuru Sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanl projeden başlamak
üzere sözleşme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakmndan da yukardaki hükümler
aynen uygulanr.
Sözleşme özellikle aşağda belirtilen haklar ve yükümlülükleri düzenler:
Kesin destek tutar: Azami destek tutar sözleşmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’de açklandğ gibi, bu
tutar, tahminlere dayal bir şekilde hazrlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutar,
proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktr. Mali destek hiçbir koşulda
sözleşmede belirtilen tutar geçemez, sözleşme tutarn aşan ek ödeme yaplamaz ve yararlanc
tarafndan ayn sözleşme kapsamnda ek destek talebinde bulunulamaz.
Hedeflerin gerçekleştirilememesi: Yararlancnn sözleşme koşullarn yerine getirmemesi halinde
Ajans destek tutarn azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarlarn tamamen ya da ksmen geri
ödenmesini talep edebilir. Ayrca desteklenen proje veya faaliyet kapsamnda, Ajans tarafndan istenen
bilgi ve belgelerin zamannda ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim
mekanlarna erişimin zorlaştrlmas yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve
yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir
ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara
başvurabilir.
Sözleşmenin değiştirilmesi: Yararlanclarn projelerini, Ajans ile imzaladklar sözleşme hükümleri
doğrultusunda uygulamalar esastr. Ancak sözleşmenin imzalanmasndan sonra projenin uygulamasn
zorlaştracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep
söz konusu ise sözleşme taraflarn mutabakat ile uygulamann herhangi bir safhasnda değiştirilebilir
ve/veya proje uygulamasnn tamam veya bir ksm askya alnabilir.
Raporlar: Yararlanclar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren
raporlar sunmak zorundadr. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanc beyan
raporlar, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasn takiben sunulacak nihai rapor ile projenin
etkilerinin

değerlendirilebilmesi

amacyla

sunulacak

proje

sonras

değerlendirme

raporundan

oluşmaktadr. Ayrca Ajans, yararlancdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartnn yararlanc
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tarafndan yerine getirilmiş olmas kaydyla, destek miktarnn %40', yararlancya ait sözleşmede
belirtilen banka hesabna ön ödeme olarak aktarlr.
Ajans tarafndan ön ödeme sonrasnda yaplacak diğer ödemeler, hak ediş esasna göre gerçekleştirilir.
Buna göre, ön ödeme tutar ve ayn miktarda yararlancnn eş-finansman tutarnn usulüne uygun
harcandğn gösterir belgeler ara/nihai raporlarla birlikte Ajans’a sunulur. İlgili raporlarn Ajans tarafndan
incelenip uygun bulunmas ve onaylanmasndan sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara
ödemede destek miktarnn %40’ ve son ödemede %20'si destek yararlancsnn banka hesabna 30
gün içerisinde aktarlr. Yararlanc tarafndan ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme
talebinde bulunulmadan, yararlancya hiçbir ödeme yaplmaz.
Projeye ait kaytlar: Yararlanc, proje uygulanmasna dair tüm hesap ve kaytlar şeffaf bir şekilde
tutmakla yükümlüdür. Bu kaytlar desteğin son ödemesinin yaplmasndan sonra beş yl süreyle
saklanmaldr.
Denetim: Gerektiğinde yaplacak denetimler srasnda yararlanc, proje uygulama ve yönetim yerlerine
erişimi zorlaştrmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele
zamannda sunmak zorundadr. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafndan hem kaytlar üzerinde hem de
yerinde yaplabilecek denetimlere olanak tanyacaktr.
Ajans, destek miktar 200.000 TL'nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu
limitin altndaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktar,
yararlancnn yasal statüsü vb.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal ve
uluslar aras kabul görmüş bir denetim kurumuna - Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odas veya Sermaye Piyasas Kurulunca onaylanmş Bağmsz Denetim Şirketi - mensup
onayl bir denetçi yeminli mali müşavir tarafndan yaplan dş denetim).
Tantm ve Görünürlük: Yararlanclar, Ortaklar ve Alt Yükleniciler; hizmet, mal alm ve yapm işleri
faaliyetlerinde, Ajans’n sağladğ mali desteği ve T.C. Başbakanlk Devlet Planlama Teşkilat
Müsteşarlğ’nn genel koordinasyonunu görünür klmak ve tantmak için, Ajans’n internet sitesinde
(www.marka.org.tr) yaynlanan “Tantm ve Görünürlük Rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri
alr.
Satn Alma İşlemleri: 4734 sayl Kamu İhale Kanunu’na tabi yararlanclar, destek programlar
çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamnda yapacaklar satn alma faaliyetlerini tabi
olduklar satn alma mevzuat çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve
kuruluşlarn uyacaklar satn alma usul ve esaslar ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanmlanmştr.
Ayrca, uygulama aşamasnda satn alma usullerine ilişkin detayl bilgi ve dokümanlar proje uygulama
rehberinde yer alacaktr.
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Programlar kapsamnda alm desteklenen alet, teçhizat, yazlm, malzeme ve sistemler ile yapm
gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlancya aittir. Ancak yararlancnn, sözleşme kapsamnda
sağlanmş tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajans’n gerekçeli ve yazl izni
olmakszn projenin sona ermesinden itibaren üç yl süreyle mülkiyetini başkasna devredemez, rehin ve
teminat olarak gösteremez, projede tanmlanan iş dşnda başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala
uyulmamas halinde mevzuat ve sözleşme kurallar uyarnca hukuki yollara başvurulur.

3.EKLER
EK A : Başvuru Formu (Word Formatnda) – Doldurulacak
EK B : Bütçe (Excel Formatnda B1-B2-B3) – Doldurulacak
EK C : Mantksal Çerçeve (Excel Formatnda) - Doldurulacak
EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak
EK E : Standart Sözleşme (Word Formatnda CD’de sunulmuştur.) - Bilgi İçin
EK F : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatnda CD’de sunulmuştur.) - Bilgi İçin
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