1)Hammadde alımı ve işçilik ücretlerinin ödenmesi uygun
maliyet midir, işletme giderlerimizi proje bütçesinden
karşılayabilir miyiz?
İşletmenin rutin işletme giderlerinin proje bütçesinden karşılanması
uygun değildir; proje kapsamında yapılacak yatırıma ilişkin giderler
ile proje uygulamasına ilişkin denetim maliyetleri vs. gibi giderler
uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
2)Yapacağım yatırımın toplam tutarı 200.000 TL, başvuruda
bulunabilir miyim?
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
sağlanacak asgari proje desteği 150.000 TL’dir. Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre kar amacı güden
gerçek ve tüzel kişilere Ajanslarca sağlanabilecek desteğin oranı
azami %50’dir. Bu nedenle, program kapsamında desteklenebilecek
yatırımların asgari tutarı 300.000 TL’dir.
4)Ticaret Sicilinde kayıtlı olduğum alan dışında bir sektörden
başvuru yapabilir miyim?
Ticaret/Esnaf Sanatkar Sicilinde tescil edilmiş faaliyet konuları
dışında kalan alanlar için de proje başvurusunda bulunabilirsiniz,
ancak başvuru yapacağınız faaliyet konusunu projenizi teslim
etmeden önce esnaf sanatkar/ticaret siciline teslim etmeniz
ve güncel durumunuzu gösteren sicil gazetesini başvuru
evraklarınıza destekleyici belge olarak eklemeniz gerekmektedir.
5) İkinci(2.) el makine ekipman satın almak mümkün müdür?
İkinci el makine ekipman alımları uygun maliyet değildir, program
kapsamında desteklenmemektedir.
6)Programa başvurmak için tüzel kişi olmak şart mıdır, gerçek
kişiler de başvuruda bulunabilir mi?
04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımına uyan kar amacı
güden gerçek ve tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.
7)Basit usule tabi vergi mükellefi esnaflar da programa
başvurabilir mi?
04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ Tanımına uyan kar amacı
güden gerçek ve tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir.
8)İşyeri kirası uygun maliyet midir? Proje bütçesine dâhil
edilebilir mi?
İşletmenin rutin işletme giderlerinin proje bütçesinden karşılanması
uygun değildir; proje kapsamında yapılacak yatırıma ilişkin giderler
ile proje uygulamasına ilişkin denetim maliyetleri vs. gibi giderler
uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
9)İmalathaneye yapılacak kasko, sigorta vs. uygun maliyet
midir?
Proje kapsamında satın alınan makine ekipmana ilişkin kasko,
sigorta vs. maliyetleri uygun maliyettir ve proje bütçesine dâhil
edilebilir.
10)Proforma faturalara makine ve teçhizatların markalarını
yazdırmamız gerekiyor mu?
Proforma faturalarınızda satın alınacak makine ekipmanın
markasının ve detaylı teknik özelliklerinin mutlaka belirtilmesi
gerekir. Ancak, projenizin destek almaya hak kazanması
durumunda yapacağınız ihaleler için hazırlayacağınız teknik
şartnamelerde marka belirtmeniz uygun olmayacaktır. Bununla
beraber
satın
alma
döneminde
hazırlayacağınız
teknik
şartnamelerde belirlenen teknik özelliklerin, başvuru döneminde
sunulan proforma faturalarda belirtilen teknik özelliklerin daha
altında olması kabul edilmeyecektir.

11)Araç alımı uygun maliyet midir?
Araç alımları uygun maliyet kabul edilmemektedir; ancak proje
konusunabağlı olarak frigofirik araçlar vs. gibi proje uygulaması
açısından elzem olan araçlar makine ekipman olarak kabul
edilecektir.
12)İşletmemiz için daha önce aldığımız makineler için destek
sağlıyor musunuz?
Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşen maliyetler
uygun maliyet kabul edilmemektedir.
13) Hayvancılık veya tarım faaliyetleri bu program kapsamında
desteklenecek midir?
Birincil tarımsal üretime yönelik faaliyetler program kapsamında
desteklenmemektedir. Tarım ve hayvancılığa dayalı imalat (örneğin
gıda üretimi) ise uygun proje konusudur.
14) Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programına yeni
kurulan işletmeler başvuruda bulunabilirler mi?
Yeni kurulan işletmelerin programa başvuruda bulunmasının
önünde bir engel yoktur.
15) Bu program kapsamında sadece yenilenebilir enerji
yatırımına yönelik projeler uygun mudur?
Rekabetçiliğin geliştirilmesi Mali Destek programı kapsamında
uygun başvurucu işletmelerin enerji giderlerini yani öz tüketim
miktarı kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları uygun proje
konusudur. Bunun dışında sadece yenilenebilir enerji üretimine
yönelik projeler uygun proje konusu değildir.

