2012 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÖZENDİRİLMESİ MALİ
DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR – II

1.Soru: Konutların ısıtılmasında kullanılmak üzere biyogazdan elektrik üretimi uygun proje konusu
mudur?
Cevap: İmalat ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik projeler uygun proje konusudur;
konutların
elektrik
ihtiyaçlarını
karşılamaya
yönelik
projeler
program
kapsamında
desteklenmemektedir.
2.Soru: Elektrik üretim tesisi 500kW gücü ne kadar zamanda üretmelidir?

500kW ve altı elektrik kurulu gücüne sahip lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri ajans
tarafından desteklenmektedir. Belirtilen 500kW güç üretimi desteklenebilecek maksimum
kapasitedir. Kurulu gücü 500kW olan bir enerji dönüşüm sistemi 500kW gücü belli bir zamanda
üretmek zorunda değildir. Kurulacak olan enerji dönüşüm sisteminin verimi düştüğünde veya
kapasite faktörü düşük olduğunda daha az elektrik üretecektir.
Sistemin tam kapasitede çalıştığı varsayılırsa 500kW kurulu güce sahip bir enerji dönüşüm sisteminin
bir saatte üreteceği elektrik (500kW)*(1h) = 500kWh olur. Örneğin sistemin kapasite faktörü %30 ise
(500kW)*(1h)*30/100 = 150kWh olur.
3.Soru: Merkezi TRB2 bölgesi dışında olan bir kurum bu bölgedeki bayisi üzerinden başvuru yapabilir
mi?
Bayiler şube statüsünde olmadığı için başvuru yapamazlar. Kurumun merkezi bölge dışındaysa ve
şubesi bölge içindeyse başvuru yapılması uygundur. Kurumların şubelerinin olup olmama durumuna
sözleşme yapılacağı zaman bakılacaktır. Söz konusu sözleşmenin imzalanabilmesi için bu kurumların
şube veya merkezi TRB2 Bölgesinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme
imzalanmayacaktır.
4.Soru: Mikro HES projelerinde inşaat uygun maliyet midir?
Mikro HES projelerinde inşaat uygun maliyettir. Bütçenin ekipman ve malzeme kısmında makineler ve
araçlar kısmına (3.3.2) yazılacaktır.
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5.Soru: Proje tamamlandıktan sonra izleme faaliyetleri ne kadar süre devam eder?
Proje tamamlandıktan sonra yararlanıcı, projeyle ilgili dokümanları 5 yıl süreyle muhafaza etmek ve
gerektiğinde izleme veya denetim için bunları sunmak, ayrıca proje kapsamında alınan tesis, makine,
ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin 3 yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemeyeceği, rehin
ve teminat olarak gösteremeyeceği ve projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için
kullanılamayacağı aksi halde destek miktarının üç katı tutarında ajansa tazminat ödeyeceği hususu
sözleşmede yer almaktadır.
6.Soru: Projenin 12 ay süre içinde tamamlanmaması halinde süre uzatımı mümkün müdür?
Projenin tamamlanma süresi 12 aydır. Yalnızca mücbir hallerde süre uzatımı mümkündür.
7.Soru: Bir başvuru sahibi kaç proje başvurusu yapabilir?
Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Ajans’a tek
başına iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan bir tanesine mali destek
sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje
uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajans’a destek
başvurusunda bulunamaz.
8.Soru: Herhangi bir işletme sahibi olmadan da programa başvuruda bulunmak mümkün müdür?
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programına TRB2 Bölgesi'nde
faaliyet gösteren yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, KOBİ'ler, kooperatifler (yapı ve tüketim kooperatifleri hariç) ve
birlikler başvurabilir.
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