KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME

1.Programın amacı nedir?
KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan
yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme,
ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer
işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet
güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda
hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

2.Programa başvuru kriterleri nelerdir?
Başvuru sahipleri aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
(1) KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı veya Girişimcilik Destek
Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan
(2) 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço
Hesabı Esasına Göre defter tutan

!

Programdan aşağıdaki NACE kodlarına sahip işletmeler FAYDALANAMAZ.
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
12- Tütün ürünleri imalatı
41- Bina İnşaatı
42- Bina dışı yapıların inşaatı
43- Özel inşaat faaliyetleri
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3.Program çerçevesinde hangi proje konuları desteklenir?
Başvuru sahibi aşağıdaki proje konularındaki projelerle programa başvuru gerçekleştirebilir.

- İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
- Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren
-

projeler,
Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm,
kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

4.Program kapsamında desteklenen giderler nelerdir?

Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir:
- Personel
- Test Cihazları
- Makine-Teçhizat Giderleri
- Yazılım Giderleri
- Hizmet Alımı Giderleri
- Diğer İlişkili Olabilecek Giderler

BÜTÇELENDİRMEDE EN AZ 2 FARKLI HARCAMA GRUBU OLMASI GEREKLİLİĞİ UNUTULMAMALIDIR.

6.Program kapsamında destek tipleri nedir?

Program kapsamında desteklenen giderler DESTEK ÜST LİMİTLERİ DAHİLİNDE, HİBE veya KREDİ
şeklindedir. Gider kalemlerine göre destekleme tipi aşağıdan takip edilebilir:
- Personel (yalnızca HİBE olarak desteklenir.)
- Makine-Teçhizat Giderleri (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.)
- Yazılım Giderleri (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.)
- Hizmet Alımı Giderleri (yalnızca HİBE olarak desteklenir.)
- Diğer İlişkili Giderler (yalnızca HİBE olarak desteklenir.)

7.Program kapsamında destek oranları nedir?

Destek oranı 1. ve 2. bölgeler için %60, diğer bölgeler için %80’dir.
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8.Sunulabilecek giderlere göre destek üst limitleri nelerdir?
Desteklenen Gider Türü

Hibe Üst Tutarı (TL)

Kredi Üst Tutarı (TL)

Personel Giderleri (1)

50.000

KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Makine ve Teçhizat Giderleri (2)

50.000

150.000

50.000

50.000
(Yalnızca yazılım lisans giderleri)

Hizmet Alımı Giderleri (4)

25.000

KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Diğer Giderler

10.000

KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Yazılım Giderleri (3)

(1) Program kapsamında talep edilecek personel giderleri yalnızca yeni istihdam edilecek personel giderlerini
kapsamaktadır. (İstihdam, proje başlangıç tarihinden sonra olmalıdır.)
(2) Program kapsamında yalnızca yeni makine teçhizat alımları desteklenir. Satın alınacak makine teçhizatın YERLİ
olması durumunda +%15 destek oranı uygulanır.
(3) Yazılım lisansları ile bu lisansların firma içinde implementasyonu ve program kullanımına yönelik personel
eğitimleri giderlerini kapsamaktadır.
(4) Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri, ürün tasarım hizmetlerine ilişkin
giderleri kapsamaktadır. [TANITIM giderlerinden faydalanmak isteyen firmaların MARKA TESCİL BELGESİ sahibi olmaları
şarttır.]

9.Programa sunulacak proje süreleri ne olmalıdır? Proje başlangıç tarihi nedir?
Program destek süresi en az 6 ay, en çok 12 aydır. Proje planı, proje 7 Eylül 2016 tarihinde başlayacak
şekilde hazırlanmalıdır.

10.Program kapsamında kredi kullanan işletmelerin geri ödeme takvimi nasıl işler?
Projenin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra ilk taksidi başlayacak şekilde 3’er aylık periyotlarla toplam
8 taksitle geri ödeme yapılır. Herhangi bir faiz uygulaması bulunmamaktadır.

!

Başvuru sahibinin program çerçevesinde kredi kullanmak istemesi durumunda, kuruma TEMİNAT
MEKTUBU gösterme zorunluluğu bulunmaktadır, aksi halde işletme KREDİ destek tipinden
faydalanamaz. TEMİNAT MEKTUBU masrafları KOSGEB tarafından karşılanır.

10.Proje başlangıç tarihi ne zamandır?
Proje başlangıç tarihi 7 Eylül 2016’dır.
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11.Program için öngörülen işleyiş mekanizması nasıldır?

30 Mayıs 2016
1 Temmuz 2016

Proje Başvuru
Tarihleri

2 Temmuz 2016
18 Temmuz 2016

Ön Değerlendirme

19 Temmuz 2016
24 Temmuz 2016

Proje Revizyonları

25 Temmuz 2016
1 Ağustos 2016

Kontrol ve Onay

1 Ağustos 2016
31 Ağustos 2016

Kurul

1 Eylül 2016
6 Eylül 2016
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