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KALKINMA AJANSI HAKKINDA ÖN BİLGİLER
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMININ AMAÇLARI
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
DESTEK TUTARI
UYGUNLUK KRİTERLERİ
BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
BİLGİ EDİNME
BİLGİLENDİRME PROGRAMI TAKVİMİ

İlk Kurulan 10 Kalkınma Ajansı

TR83:Amasya,Çorum,Samsun,Tokat
TR10: İstanbul
TR31: İzmir
TR52: Karaman, Konya
TR62: Adana, Mersin

TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak,Siirt

Ajansın Kuruluş Amacı
• Bölgenin potansiyellerini harekete geçirerek ulusal
ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak

• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltarak
ülke ortalamasına yaklaştırmak
• Bölgenin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünü
artırmak

Ajansın Özellikleri
• Dinamik ve esnek yapı (bütçe kullanımı ve istihdam açısından)
• Kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren...
• Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı...
• Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip...
• Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör...
• Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi
• Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzey-2’lerde (NUTS 2) 26 adet kuruldu.

AJANSIN TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM KURULU
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Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
Ajansın Merkez hizmet birimi olan Kalkınma Ajansı Hizmet Binası olarak
Samsun’un en işlek ve merkezi yeri olan Cumhuriyet Meydanında Havana Plaza
hizmetlerini sürdürmektedir.

Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler
o

Doğrudan Finansman Desteği
•Proje Teklif Çağrısı Yöntemi

•Doğrudan Faaliyet Desteği
•Güdümlü Proje Desteği

o

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği DFD Nedir?
Ajans, proje teklif çağrısı yapmaksızın
ve proje hazırlığı konusundaki
yükümlülüklerden bazılarını
hafifletmek ve proje destek sürecini
hızlandırmak amacıyla, doğrudan
faaliyet desteği (DFD) şeklinde destek
sağlayabilir. DFD istisnai bir destek
olup, bu destek türünde proje teklif
çağrısı usulü uygulanmaz.

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Ana Planında
TR 83 Bölgesi için beş stratejik amaç:
1. Etkin bir mekansal organizasyon oluşturulması,
2. İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi,
3. İşletmelerin rekabet gücünün arttırılması ve dışa açılması,
4. Ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun
iyileştirilmesi,
5. Kurumsal yapının güçlendirilmesidir.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Amacı
TR83
bölgesinde
sosyo-ekonomik
gelişmeyi
hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve
sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların
giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma
faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca bölgenin yatırım
ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem
ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Öncelikleri
• Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılmasına,
• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin
alınmasına,
• Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş
geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi
kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite
benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin
başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına
kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik
faaliyetler.
• Ajans faaliyetlerine yüksek oranda katkı sağlayacak projelere ayrıca öncelik
verilecektir.

Doğrudan Faaliyet Desteğine
Ayrılabilecek Toplam Bütçe
Toplam kaynak tutarı 640.000 TL’dir.
Proje başına verilmesi planlanan azami ve asgari tutarlar:

Asgari tutar : 17.500 TL
Azami tutar : 70.000 TL
Destek tutarı projenin toplam uygun maliyetinin
%25 ile % 100’ü arasında olabilir.
Not: Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman öngören projeler
öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Uygunluk Kriterleri
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenecek
projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri
aranmaktadır:
•
•
•

Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu
Faaliyetlerin uygunluğu
Maliyetlerin uygunluğu

Uygunluk Kriterleri
Proje Sahibi ve Ortaklarının uygunluğu

TR83 Bölgesinde yer alan
• Yerel yönetimler,
• Üniversiteler,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Birlikler ve kooperatifler
yararlanabilir.
* Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri

taşımalıdır.

Uygunluk Kriterleri
Proje Sahibi ve Ortaklarının uygunluğu

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca “Kanunen zorunlu olan
Ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri,
belediyeler ve TSO’lar, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer
bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajanstan proje
ve faaliyet desteği alamazlar!

Uygunluk Kriterleri
Faaliyetlerin uygunluğu
DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler
doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verilir.
•
•
•
•

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri,
teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin
kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli
olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli
yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına
yönelik faaliyetler.

Bu faaliyet alanları dışında herhangi bir alanda DFD sağlanamaz.

Uygunluk Kriterleri
• Süre: Azami proje süresi, 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin
tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün
itibariyle başlar.
• Yer: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 TR 83
bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)
gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve
benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje
amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu
durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilecektir.
• Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje
teklif çağrıları kapsamında, en fazla 2 projesi için destek
başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için
destek alabilir.

Uygunluk Kriterleri
Maliyetlerin uygunluğu

• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim
prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması,
• Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
• Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi
belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması;
orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Örnek proje konuları:
• İllerde öne çıkan sektörlerin analizi
• Bölgenin marka değeri taşıyan ürün hizmet ve
değerlerinin belirlenmesi
• Bölgenin sosyal durumuna ilişkin her türlü analiz ve
araştırma çalışması
• Kümelenme analizleri
• Lojistik alanında yapılacak çalışmalar
• Çevre ve enerji alanındaki araştırmalar

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
• Ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, Genel Sekreter başkanlığında
ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme
komisyonu tarafından, başvurunun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla
yedi iş günü içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
• Faaliyet teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve
değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak
ilk toplantıda karara bağlanır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
• Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık DFD bütçesinin faaliyet yılı bitmeden
tükenmesi durumunda, doğrudan destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet
yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans
internet sitesinde duyurulur.
• Yönetim Kurulu üyeleri, temsilcisi oldukları kurum veya kuruluşun başvuru
sahibi olduğu faaliyet tekliflerinin değerlendirildiği toplantıya katılamazlar,
ancak temsilcisi oldukları kurum ve kuruluşların kurdukları birlikler ve
ortaklıklarının sunduğu faaliyet tekliflerinin değerlendirildiği toplantıya
katılabilirler.

Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Süreci
Bölüm

İdari Kontrol

Puan

1. İlgililik

45

Teklif, doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenecek alanlarla ne

15

kadar ilgili?
Faaliyet teklifi doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenebilecek nitelikte bir

Değerlendirme Tablosu

aciliyete ne kadar sahip?

Proje teklifinin başarılı kabul
edilebilmesi

için

değerlendirme

her

bir

komisyonu

üyesinden birinci bölümden en
az

otuz

değerlendirme

beş

ve

tüm

komisyonu

İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış?

10

Teklif edilen proje diğer uygulanan/uygulanacak programlarla

10

karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu?
2. Yöntem ve Sürdürülebilirlik

30

Projede amaçlar, beklenen sonuçlar, faaliyetler yeterince tutarlı tanımlanmış mı?

10

Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

10

Teklif edilen faaliyetin beklenen sonuçları mali ve kurumsal açıdan sürdürülebilir mi?

5

Başvuru Sahibi ve ortakları (eğer var ise) proje yönetimi ve teknik uzmanlık

5

üyelerinden ortalama en az

konusunda yeterli deneyime sahip mi?

yetmiş

3. Bütçe ve maliyet etkinliği

zorunludur.

puan

10

alması

25

Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

10

Yapılması öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanması için gerekli mi?

15

TOPLAM

100

Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Süreci
Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi
Sözleşmeler, kazanan Başvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden
itibaren en geç 15 gün içerisinde imzalanır. Başvuru
Sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere
Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir.
Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere
Ajansa başvurmamaları halinde destek haklarını kaybederler
ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda
bulunamazlar.

Ö Ödemeler:
•

Başarılı DFD sahibine yapılacak ön ödeme miktarı, destek
tutarının %50’si olup geri kalan miktar nihai ödeme olarak
ödenecektir.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
Başvuru Formu ve Diğer Belgeler

• Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer
belgeler ile birlikte yapılmalıdır.
• Bu belgeler, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan veya www.oka.org.tr web
adresinden temin edilebilir.
Başvuru Formu ve diğer belgeler;
• Türkçe hazırlanmalıdır.

• Belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı, mevcut hiçbir
metin silinmemeli ve değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön
inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.
• El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilemez.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?
• Proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü
posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden
kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese
yapılır.
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi, Şükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
İlkadım/SAMSUN

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

•

Başvuru zarfının üstüne “2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği” ve
“TR83/2010/DFD/01”açık bir şekilde yazılmalıdır.

•

Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1
(bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı
renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.

•

Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik
formatta (CD ortamında) sunulmalıdır. Elektronik format, matbu
versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

•

Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru
Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. TAM
OLMAYAN BAŞVURULAR REDDEDİLECEKTİR.

Başvuruların alınması için son tarih:
•

Başvuruların alınması için son tarih 12.11.2010
saat 17:00’dir.

•

Son başvuru zamanından sonra alınan
başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye
alınmayacaktır.

•

Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

•

Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda
teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça
değerlendirilecektir.

•

Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali
desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması
durumunda son başvuru tarihi beklenmeksizin
program sonlandırılacaktır.

Satın Alma İşlemleri
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi
yararlanıcılar, destek programları
çerçevesinde desteklenen proje ve
faaliyetler kapsamında yapacakları
satın alma faaliyetlerini tabi
oldukları satın alma mevzuatı
çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz
konusu Kanuna tabi olmayan
kurum ve kuruluşların uyacakları
satın alma usul ve esasları ise
Sözleşmenin ekinde (EK-IV)
tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama
aşamasında satın alma usullerine
ilişkin detaylı bilgi ve dökümanlar
proje uygulama rehberinde yer
alacaktır.

BİLGİ EDİNME ve İLETİŞİM
• Sorularınızı,
teklif
çağrısının
referans numarasını açık bir
şekilde belirterek, elektronik posta
ya da faks ile aşağıdaki adrese veya
faks numarasına gönderebilirsiniz.
Faks
: 0 (362) 431 24 09
e-posta : info@oka.org.tr
• Sorularınızın yanıtları Ajansa
ulaşma tarihinden sonra 10 gün
içerisinde www.oka.org.tr
adresinde yayınlanacaktır.

TEŞEKKÜRLER

