2018 ÇOCUK VE GENÇLERİN KALKINMAYA ENTEGRASYONU MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA
SORULAN SORULAR
1.

Kimler başvurabilir?
Başvuru sahibi tüzel kişi, Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) kayıtlı olan
veya merkezi ya da yasal şubesi TRB2 Bölgesi’nde bulunan, aşağıda belirtilen gruplardan biri kapsamına
girmelidir.






2.

Kaymakamlıklar,
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri,
Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile İl Sağlık Müdürlükleri,
Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

Sivil platform/inisiyatif olarak başvurmak mümkün müdür?
Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibi tüzel kişiliği haiz olmalıdır.

3.

Ortak bulunması şart mı? Ortaklarda aranan şartlar nelerdir?
Projenin Ajans tarafından desteklenebilmesi için her projede en az bir ortak olması zorunludur. Aksi takdirde,
yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. Ortaklar, Başvuru Sahipleri ile aynı
uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

4.

Bir kurum veya kuruluş en fazla kaç projeye ortak olabilir?
Bir kurum veya kuruluş birden fazla projeye ortak olabilir, bu konuda herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.

5.

TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) kayıtlı olmayan tüzel kişi uygun başvuru sahibi/ortak
olabilir mi?
TRB2 Bölgesi’nde kayıtlı olmayan tüzel kişiler, uygun başvuru sahibi olabilmesi için sözleşme aşamasında yasal
şubelerini TRB2 Bölgesi’nde açtıklarını belgelemelidirler.

6.

Kimler iştirakçi olabilir?
Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve
sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik
destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.
İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

7.

Aynı anda hem Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu hem de Yatırım Altyapısının
Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına başvurabilir miyiz?
Bu teklif çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi ve/veya ortakları en fazla iki projesi için destek başvurusunda
bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları
kapsamında bir başvuru sahibi, Ajans’a tek başına dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans
bunlardan bir tanesine mali destek sağlayabilir. Sonuç olarak bir başvuru sahibi Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya
Entegrasyonu Mali Destek Programına en fazla 2 (iki), Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına da 2 (iki) başvuru yapabilir. Yaptığı toplam 4 başvurudan, her program
kapsamında 1 başvurusu için destek alabilir.

8.

Hangi konularda başvurabilirim?
Van ilinin Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri ile Hakkari ili Yüksekova ilçesindeki çocuk ve gençlerin eğitim,
sağlık, bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlarda farkındalıklarını artırarak kalkınmaya entegrasyonunu
sağlamak amacına hizmet edecek her konuda başvuru yapılabilir. Bazı örnek proje konuları başvuru rehberinin 12.
sayfasında listelenmiştir.

Program kapsamında belirlenen öncelikler ise şu şekildedir:
Öncelik 1: Çocuk ve Gençlere yönelik yenilikçi, girişimci yaratıcı düşünce gücünün geliştirilmesine
yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 2: Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerinin desteklenmesi,
Öncelik 3: Çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak üzere, özel ilgi gerektiren alanlarda,
önleyici ve geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi.
9.

Projenin yürütülmesi için gerekli olan kira maliyetleri uygun maliyet midir?
Piyasa fiyatlarına uygun ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olması koşulu ile kira uygun maliyettir.

10. Faaliyet gerçekleştirmek istediğimiz binayı destek kapsamında inşa edebilir ya da satın alabilir miyiz?
Proje kapsamında bina yapımı veya alımı uygun maliyet değildir. Ancak projenin toplam destek miktarının
%10’unu aşmamak kaydıyla küçük ölçekli yapım ve tadilat işleri uygun maliyettir.
11. Mal ve hizmet alımların ilişkin KDV, uygun maliyet adı altında proje bütçesinde yer alabilir mi? (KDV
destekleniyor mu?)
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için KDV uygun maliyettir. Proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.
12. Projede görev alan kamu personelinin maaşlarının yararlanıcı eş finansmanı olarak kabul edilebilmesi için
maaş ödemelerinin proje hesabından yapılması zorunlu mudur?
Projede görev alan kamu personelinin maaşlarının yararlanıcı eş-finansmanı olarak kabul edilebilmesi için
maaşların proje hesabına aktarılması zorunluluğu yoktur. Proje uygulama sürecinde maaş bordrolarının sunulması
yeterli olacaktır.
13. Proje hazırlığına yönelik danışmanlık giderleri uygun maliyet midir?
Proje bütçesinde yer alan tüm kalemlerin projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Fakat
proje hazırlığına yönelik danışmanlık ve nihai denetim faaliyetleri proje uygulama süresi dışında gerçekleşmesine
rağmen uygun maliyetler arasındadır.
14. Danışmanlık konusunda bize firma önerisinde bulunmanız mümkün mü?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre Ajans hiçbir şekilde danışman firmalarla
anlaşamaz ve başvuru sahiplerine danışman firma önerisinde bulunamaz. Başvuru sahipleri tamamen kendi
tercihleri doğrultusunda proje hazırlığı aşamasında firma veya kişilerden dış destek temin edebilir. Ancak Ajans,
potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı
olacak eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları düzenler veya düzenletir.
15. Eş-finansman kim tarafından karşılanmalıdır?
Bütçenin Ajans tarafından karşılanan kısmından kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru
Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje
ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçünü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.
16. Proje konusu aynı ya da birbirine yakın olan projelerde hangi projeye neye göre öncelik veriliyor,
değerlendirme kriterleri nelerdir?
Başvurular, Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nin yirmi
dördüncü sayfasında yer alan değerlendirme tablosunda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmektedir.
17. Yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşu programa başvuru yapabilir mi?
Evet, başvuru yapabilir. Projeler, Başvuru Rehberi’nin 24. sayfasında yer alan değerlendirme tablosunda belirtilen
kriterlere göre değerlendirilmektedir. Yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşunun mali ve işletme kapasitesi
başlığından düşük puan alma riski vardır.

18. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu program kapsamında başvuru sahibi/ortak olabilir mi?
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje faaliyetlerini Yüksekova ilçesinde gerçekleştirmek şartıyla başvuru
sahibi/ortak olabilir.
19. Proje kapsamında makine alabilir miyiz?
Projenin yürütülmesi için gerekli olan makine, ekipman ikinci el olmamak kaydıyla uygun maliyettir.

