2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı
SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ
Soru 1: KOBİ'ler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar programa başvurabilir mi?
Cevap 1: Hayır, program rehberinde kar amacı güden kuruluşların uygun başvuru sahibi ve
ortaklar arasında yer almamaktadır. İştirakçi olarak yer alabilirler.
Soru 2: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları projede başvuru sahibi veya ortak
olabilir mi?
Cevap 2: Hayır, program başvuru rehberinde vakıf ve dernekler uygun başvuru sahipleri
arasında yer almamaktadır. Ancak projelerde iştirakçi olabilirler.
Soru 3: Projelerimizde stratejik belgelere atıfta bulunmak zorunlu mudur?
Cevap 3: Hayır, zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir.
Soru 4: Program için Meslek Yüksek Okulları uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 4: Evet; uygun başvuru sahibidir.
Soru 5: Proje ortaklarının Samsun dışından olması mümkün mü?
Cevap 5: Başvuru sahipleri ve ortaklarının mutlaka TR83 Bölgesi illerinde (Amasya, Çorum,
Samsun, Tokat) bulunmalıdır. TR83 Bölgesi dışındaki kurumlar projede iştirakçi olarak yer
alabilir.
Soru 6: Oluşturulacak atölye için ek bina inşaatı proje kapsamında desteklenebilir mi?
Cevap 6: Hayır, program rehberinde yer alan idari kontrol listesinde küçük ölçekli inşaat
işlerinin toplam uygun maliyetin talep edilen destek miktarının %10'nunu aşmaması gerektiği
belirtilmiştir.
Soru 7: İlçemizde yer alan tekstil firmalarıyla işbirliği içinde Kız Meslek Lisemizde tekstil
atölyesi kurulması için proje sunabilir miyiz?
Cevap 7: Evet, ancak tekstil firmaları projede ortak olarak değil iştirakçi olarak yer
alabilirler.
Soru 8 : Mesleki Eğitim programı için proje bütçesinde makine-ekipman alımı için üst sınır
var mı?
Cevap 8: Hayır, makine ekipman alımı için bütçede bir kısıt bulunmamaktadır.
Soru 9: Fen Lisesi bünyesinde mühendislik ve botanik alanlarında laboratuvar-atölye
kurulması için proje sunabilir miyiz?
Cevap 9: Hayır, fen liseleri uygun başvuru sahibi değildir.
Soru 10: Proje kapsamında atölyeye alınacak ekipmanlarla eğitimin yanı sıra üretim
yapılması ve döner sermaye üzerinden satış yapılmasında bir sakınca var mı?
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Cevap 10: Eğitim amaçlı kullanılan makinelerle imalat yapılarak satış yapılmasında herhangi
bir sakınca bulunmamaktadır.
Soru 11: Meslek Lisesinde yer alan makine, elektrik ve mobilya programlarının her üçünü de
kapsayan bir proje sunulabilir mi?
Cevap 11: Bütçe kısıtları dâhilinde okulda yer alan tüm bölümler için proje sunulabilir.
Soru 12: Özel Meslek Liseleri uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 12: Hayır, özel meslek liseleri bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.
Soru 13: Meslek Liselerinde atölye kurulumu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın standart mimari
planları örnek niteliğinde olup Bakanlık tarafından zorunlu uygulaması mevcut değildir. Bu
durumda bu planlara uyulmadan hazırlanan projelerin elenmesi söz konusu olabilir mi?
Cevap 13: Milli Eğitim Bakanlığı Standart Mimari Planına uyulması tavsiye niteliğinde olup
zorunluluk arz etmemektedir.
Soru 14: Sağlık Lisesi bünyesinde Bakım Evi kurulması uygun bir proje konusu mudur?
Cevap 14: Evet, mesleki eğitim amaçlı kurulması şartı ile uygun bir proje konusudur.
Soru 15: Bütçe kurgusunda %10'luk eş finansmanın tamamı kamu görevlilerinin maaşı olarak
yer alabilmekte midir?
Cevap 15: Evet, mesleki eğitim programında eş finansmanın tamamı kamu görevlilerinin
maaşı olarak yer alabilmektedir.
Soru 16: Sadece bir tezgâh alımını proje konusu yapabilir miyiz?
Cevap 16: Evet, başvuruya engel bulunmamaktadır.
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