2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi
Mali Destek Programı
SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ (18.11.2020)
Soru 1: Program kapsamında insan kaynakları için bir kısıt bulunmakta mıdır? Kurulacak bir
merkezde çalışacak nitelikli personel maaşları proje kapsamında uygun maliyet olabilir mi?
Cevap 1: Program kapsamında İnsan Kaynakları ve Seyahat kalemlerine ayrılan kaynak tutarı
toplam proje bütçesinin %30’nu aşamaz. Ayrıca değerlendirme ve bütçe revizyonu aşamasında
insan kaynakları altında tahsis edilen kaynağın proje amaçlarına katkısı gözden geçirilecektir.
Soru 2: Program kapsamında yapılacak yatırımların OSB içerisinde yapılması zorunlu mudur?
Cevap 2: Evet. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat) bulunan Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırları1 içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
Soru 3: Başvuru aşamasında yatırıma ilişkin uygulama projelerinin sunulması zorunlu mudur?
Cevap 3: Hayır. Ancak proje konusu yatırıma ilişkin uygulama projelerinin başvuru
aşamasında sunulmuş olması avantaj sağlayıcıdır. Her halükarda başarılı projelere ilişkin
uygulama projelerinin sözleşme aşamasında sunulması zorunludur. Sözleşme aşamasında
uygulama projelerini sunamayan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanamaz.
Soru 4: Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanabilirliğin artırılması özel amacını açıklar mısınız?
Örneğin kreş ve sosyal tesisler yaşanabilirlik özel amacı kapsamında uygun proje konuları
mıdır?
Cevap 4: Yaşanabilirlik geniş bir kavram olup program genel amacı kapsamında ele
alınmaktadır. Bu çerçevede işletmelerin kaynak verimliliklerini ve OSB’lerin yatırımcılar
açısından cazibesini artırıcı ve 1 ve 2 nolu program özel amaçlarını (enerji ve çevre altyapısı)
destekleyici projeler desteklenecektir. Ancak idari hizmet binası, kreş vb. bina yapımlarına
ilişkin projeler desteklenmeyecektir.
Soru 5: Organize Sanayi Bölgemizin girişine güvenlik kapısı yaptırabilir miyiz?
Cevap 5: Programın özel amaçları çevre ve enerji altyapısının geliştirilmesi ile OSB’lerde
çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu çerçevede giriş kapısı yapımı, çevre duvarı
yapımı vb. yatırım konuları program kapsamında desteklenmemektedir.
1

22.08.2009 Tarih ve 27327 Sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği Md.4/s kapsamında tanımlanan: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik
edilmiş OSB alanlarıyla birlikte, OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü; teknik altyapılara ilişkin tesis ve
bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı OSB dışındaki alanları kapsar.
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Soru 6: Proje bütçe büyüklüğü için bir sınır var mıdır?
Cevap 6: Evet. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 75’inden
fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Azami destek tutarı proje başına 3 milyon TL’dir. Bu çerçevede azami 12
milyon TL’lik proje program kapsamında sunulabilir.
Soru 7: Proje ortağımız (Belediye) tarafından yapılacak harfiyat işleri ve projede
görevlendirilecek personelimizin maaşları eş finansman olarak kabul edilebilir mi ?
Cevap 7: Hayır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. Eş finansmanın nakdi olarak
sağlanması gerekmektedir.
Soru 8: Proje ortağımızın Ajansa katkı payı borcu bulunmaktadır. Proje başvurusunda
bulunabilir miyiz?
Cevap 8: Bu durum söz konusu kurumların proje başvuru yapmalarına engel değildir. Projenin
başarılı bulunması durumunda proje ortağının katkı payı borcunu ödemesi gerekmektedir.
Borcun ödenmemesi durumunda sözleşme imzalanamaz. Ancak 17 Kasım 2020 tarihinde
yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunundan faydalanarak katkı payı borcunu yapılandıran ve
ödemelerini aksatmayan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanabilecektir.
Soru 9: Proje süresi 24 ayı geçebilir mi?
Cevap 9: Hayır. Proje süresi, en fazla 24 aydır.
Soru 10: Proje konumuz başvuru rehberinde yer alan proje konuları içerisinde yer almıyor. Bu
durum sıkıntı oluşturur mu?
Cevap 10: Hayır. Proje konuları başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup,
desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. İçerik açısından program hedefleri
kapsamında olup yukarıda sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.
Soru 11: Başvuru sayısı için bir sınır bulunuyor mu?
Cevap 11: Evet. Bir Başvuru Sahibi program kapsamında, kurumsal olarak toplamda en fazla
2 (İki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve her bir başvuru sahibi en fazla 1 (Bir)
projesi için destek alabilir.
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