2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm
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: Başvuru döneminde kurulacak bir tarımsal üretim birliği programa başvuru yapabilir
mi?
Cevap 4: Başvuru rehberinde başvuru sahiplerinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama
getirilmemiştir. Bu durumda yeni kurulacak bir tarımsal üretim birliğinin başvuru yapmasında
bir engel yoktur.
Soru 5: Proje ile eğitim amaçlı sera kurulabilir mi? Projede sadece sera kurularak eğitim
verilmesi uygun proje konusu mudur?
Cevap 5: Hayır, birincil tarım faaliyetleri program kapsamında desteklenmeyecektir. Başvuru
sahibinin görev ve yetkileri alanına girmesi halinde, projede eğitim amaçlı kurulacak seralar
uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.
Soru 6: Proje ile dönüştürülecek köy okulunun Milli Eğitim Bakanlığından kurumumuza
devredilmesi gerekli midir?
Cevap 6: Mülkiyetin başvuru sahibi veya proje ortağı dışında bir kuruma ait olması
durumunda proje amacına uygun olarak kullanım için en az 10 yıllığına tahsis edildiğine dair
belge sunulmalıdır
Soru 7: Ziraat Odası tarafından sunulacak bir projede fındık toplama makinesi almak için
proje başvurusunda bulunulabilir mi?
Cevap 7: Hayır, program rehberinde birincil tarım faaliyetlerinin desteklenmeyeceği
belirtilmiştir.
Soru 8 : Tarım Kredi Kooperatifleri uygun başvuru sahipleri midir?
Cevap 8: Başvuru rehberine göre destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl
süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru
sahibi olabilir.
Soru 9: Ziraat Odası İktisadi İşletmesi uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 9: Hayır, değildir. Ancak ziraat odaları uygun başvuru sahibidir.
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Soru 10: Küçük ölçekli altyapı işleri için proje bütçesinin azami yüzde kaçı
maliyetlendirilebilir?
Cevap 10: Program kapsamında inşaat işleri başlığı için kısıt bulunmamaktadır.
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