2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
Bilgilendirme Sunumu
KAYS Üzerinden Son Başvuru: 24.12.2019 Saat:23:59
Taahhütname Son Teslim: 31.12.2019 Saat:17:00
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PROGRAMIN AMACI

Programın genel amacı, TR83 bölgesinin
kalkınması ve rekabet gücü açısından
önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve
risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik
ve
girişimcilik
kapasitesinin
geliştirilmesine
yönelik
proje
havuzunun güçlendirilmesidir.
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PROGRAMIN AMACI

Yararlanılacak destek ile, Programın genel amaçlarına uygun
proje önerilerinin fizibilite raporu ve eklerinin hazırlanmasını
sağlanmaktadır.
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PROGRAMIN ÖZEL AMACI VE ÖNCELİK ALANLARI

Program çerçevesinde;

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje
ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik
Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik
Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında
Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

PROGRAMIN ÖZEL AMACI VE ÖNCELİK ALANLARI (2)

Programın genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite raporu ve
eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Bu çerçevede;

TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına
katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik
Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri
(İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.) güçlendirilmesine yönelik
Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

DESTEK TUTARI

Fizibilite çalışması
yapılacak yatırımın
tahmini bütçesi

10 Milyon TL
veya üzerindeyse
azami

250.000 TL

Destek Oranı
Azami: %75
Asgari: %20

10 Milyon TL
altında ise azami

150.000 TL

SÜRE ,YER, TOPLAM BÜTÇE

• Proje süresi en fazla 12 aydır.
• TR83 bölgesi sınırları
içerisinde
gerçekleştirilecek
yatırımlara ilişkin fizibilite
önerileri desteklenecektir.

• Toplam program bütçesi
3.400.000 TL’dir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yerel yönetimler,
Üniversiteler,
Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları,
Sivil toplum kuruluşları,
Organize sanayi bölgeleri
Küçük sanayi siteleri
Teknoparklar
Teknoloji geliştirme bölgeleri
Endüstri bölgeleri,
İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve
kuruluşlar ile
Birlikler ve kooperatifler

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı
içerisinde fizibilite desteği için en
fazla 4 başvuruda bulunabilir ve bu
faaliyet yılında en fazla 2 faaliyet
için mali destek alabilir. Bu sınırları
aşan fizibilite teklifleri ve geriye
dönük 1 yıl içinde reddedilmiş olan
aynı fizibilite teklifleri
değerlendirmeye alınmaz.

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden sadece kar amacı
güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten
başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun
başvuru sahibi olabilir.

FİZİBİLİTE DESTEĞİNİN UYGUNLUĞU

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki
kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

•Ajans, fizibilite desteği kapsamında; Bölgenin ekonomik ve
sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli
fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,
•Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine
katkı sağlaması,
•Bölgenin
yenilikçilik
ve
geliştirmesini hedeflemesidir.

girişimcilik

kapasitesinin

ÖNEMLİ UYARI! (Başvuru Rehberi Sayfa 8)

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerde fizibilite şablonu olarak
Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor
Formatının kullanılması mecburidir.
Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerde fizibilite şablonu olarak
Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Proje Teklif Formuna
uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır.
Bakanlık gerek görmesi halinde farklı formatlar belirleyebilir. Avrupa Birliği ve
uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde,
ajansın uygun görmesi halinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite
formatları kullanılabilir.
Ajans, raporun şekil, içerik ve kalite bakımından uygunluğunu kontrol eder.
Raporların ajansa süresinde sunulmaması veya Ajans tarafından uygun
bulunmaması durumunda sözleşmeler feshedilerek sağlanan destek, ferîleriyle
birlikte geri alınır.
Hazırlanma süreci, içerik ve kalite bakımından değerlendirilen hususlar ise
Fizibilite Raporunun Uygunluğu (Sf.30) başlığı altında paylaşılmıştır.

ÖNEMLİ UYARI! (Başvuru Rehberi Sayfa 14-15)

Projelere ait bütçelerin KDV dâhil fiyatlar üzerinden hazırlanması gerekmektedir

Projede yer alan görünürlük faaliyetlerine EK-B. Faaliyet Bütçesi 5.8. Tanıtım
faaliyetleri başlığı altında yer verilmelidir. 5.8. Tanıtım faaliyetleri başlığına tahsis
edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %1’ini aşamaz.
Fizibilite desteği kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunun eki olarak maliyet
hesaplamaları ve teknik tasarımlara temel olmak üzere keşif özeti, metraj ve yaklaşık
maliyet belgeleri ile teknik çizim ve uygulama projelerinin hazırlanması uygun maliyet
olarak kabul edilmektedir.
Fizibilite desteği kapsamında yatırım projelerine kaynak sağlanmayacaktır. Bu açıdan
proje bütçelerinin makine, ekipman alımları ile inşaat işlerini içeremeyeceği
unutulmamalıdır.

ÖNEMLİ UYARI

BAŞVURUNUZU HAZIRLARKEN LÜTFEN BAŞVURU REHBERİNİ DETAYLI OLARAK
İNCELEYİNİZ.
BAŞVURU REHBERİNDE PROJENİZİN TABİ OLDUĞU ÖN İNCELEME KRİTERLERİ VE
TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU BULUNMAKTADIR.

Başvuru İşlemleri

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) online olarak

Başvurular, internet ortamında

(KAYS)

üzerinden
yapılacaktır. Sisteme
ulaşılabilecektir.

Ajans

internet

sitesi

(oka.org.tr)

üzerinden

de

Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre
alınması gerekmektedir.
Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım
Ajans web sitesinde yer verilen Kullanıcı Kılavuzunda mevcuttur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

(Eğer kaydınız bulunmuyorsa)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kullanıcı adı ve şifre aldıktan sonra;

1. Kullanıcı işlemlerinden kurumunuzu “tüzel paydaş” olarak ekleyiniz. (Kaydı yok ise)
2. Ajans ile irtibat kurarak “tüzel paydaş onaylama” ve kurumunuz ile sizi kullanıcı olarak
eşleştirme işlemini talep ediniz. (Talep yazılı olarak ilgili birim amiri tarafından iletilmelidir).
Ajans onay işleminizi gerçekleştirdikten sonra kullanıcı sayfanızdan “başvuru işlemleri”
sekmesine tıklayarak başvurunuzu ekleyebilirsiniz.
Kayıt ve başvuru ile ilgili KAYS kılavuzlarına erişmek için;

OKA.ORG.TR - DESTEKLER – BAŞVURABİLECEKLERİM linkine tıklayınız.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi
ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri
istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir. Proje
başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerisinde değerlendirilir ve
Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali
desteğin, program bütçesi olan 3.400.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların
sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.
Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2019 Pazartesi Saat
23:59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve
sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan
başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya
ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 31.12.2019 Pazartesi Saat
17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya
ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM

fzd@oka.org.tr
Program Yönetim Birimi
T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

