Kasım 2019

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

‣
‣
‣
‣

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

"

"‣

11. Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 yılında GSMH’nın 1.080 Milyar Dolar, kişi başı gelirin 12.484 dolara
yükseltilmesi, ihracatın 226.6 Milyar Dolara çıkartılması, işsizlik oranının %9.9’a düşürülmesi hedefleniyor.
(*) 2018 yılında gerçekleşen ihracat tutarı 167,9 Milyar dolar.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
1
2
3
4

KOBİ BEYANNAMESİ GÜNCEL Mİ?

KOBİ ölçeğindeki işletmenin, KOBİ Beyannamesi KOSGEB Bilgi Sistemi
(KBS) üzerinde güncel olmalıdır.

İŞLETME KURULUŞ TARİHİ UYGUN MU?
Başvuru sahibine ilişkin son mali yıl verilerinin onaylı olması
gerekmektedir.

İŞLETMENİN STATÜSÜ UYGUN MU?
İşletme defterlerini son mali yılda bilanço esasına göre defter
tutmuş olmalıdır. (Şahıs, LTD. ve A.Ş. şirketler başvurabilir.

DAHA ÖNCE AYNI PROGRAMDAN FAYDALANILMIŞ MI?
Programdan yalnızca tek bir sefer faydalanılabilir.

(*) Başvurusu reddedilmiş işletmeler, aynı proje konusu ile tekrar başvuramazlar.

DESTEKLENEN GİDERLER
Her projede en az üç gider grubuna ilişkin gider bulunmalıdır.
Projede en fazla 300.000 TL destek talebinde bulunulabilir.
Destek tutarının %70’i GERİ ÖDEMESİZ, %30’u GERİ ÖDEMELİ destekten oluşur.

PERSONEL

YAZILIM &
DONANIM

TANITIM

90.000 TL’ye
kadar

100.000 TL’ye
kadar

100.000 TL’ye
kadar

SEYAHAT & FUAR

TEST & ANALİZ &
BELGELENDİRME

EĞİTİM &
DANIŞMANLIK

150.000 TL’ye
kadar

100.000 TL’ye
kadar

100.000 TL’ye
kadar

(*) Fuar hariç tüm giderlere ilişkin ödemelerin, proje süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekir.
(**) Proje kabul edildikten sonra imzalanacak taahhütname ile proje başlamış sayılır.

GERİ ÖDEMESİZ VE GERİ ÖDEMELİ DESTEKLER
Programda; PERSONEL hariç diğer proje giderleri için GERİ ÖDEMELİ +GERİ ÖDEMESİZ destekler bir arada kullanılır.
Bu nedenden ötürü; kuruma teminat mektubu sunma zorunluluğu mevcuttur.
KOSGEB; teminat mektubundan doğan masrafları karşılamaz. Bu masraflar; başvuru sahibi sorumluluğundadır.

ÖRNEK
KABULLER

HESAPLAR

- 12 ay süreyle yürütülecek proje kapsamında;
personel bütçesi bulunmamaktadır.

Teminat tutarı: 60.000 TL
Teminat bitiş tarihi: Eylül 2023

- Proje başlangıç tarihi Ocak 2020’dir.
- Proje geri ödemesiz destek tutarı 140.000 TL, geri

İlk geri ödeme tarihi: Ocak 2022
Son geri ödeme tarihi: Temmuz 2023

ödemeli destek tutarı ise 60.000 TL’dir.

Geri ödeme taksit tutarı: 10.000 TL

PERSONEL & HİZMET ALIMI BÜTÇESİ
PERSONEL

-

-

En az ön lisans mezunu en fazla 2 personel desteklenir.
Yeni istihdam ya da proje başlangıcından itibaren 4 aylık
süreçte işletmede çalışmamış veya proje başvurusundan
en fazla 30 gün içerisinde istihdam edilmiş
Mezuniyet durumlarına göre; en düşük asgari net ücret
katlarına göre hesaplanır. Bu hesaba göre 2019 senesi
için;
‣ Ön lisans için - 2526,12 TL
‣ Lisans için - 3031,35 TL
‣ Yüksek lisans için - 3536,57 TL
‣ Doktora için - 4041,80 TL
Personel AGİ dahil Net ücreti, yukarıda belirtilen limitlerin
altındaysa, altındaki tutar; üzerindeyse limit tutarlar %100
destek kapsamında alınır.
Personel gideri, toplam bütçenin %30’unu aşamaz.

HİZMET ALIMI & DANIŞMANLIK

-

Hizmet alımı giderleri eğitim, danışmanlık, tasarım,
yurt dışı marka tescil, nakliye ile projeyle ilişkili
diğer giderlerin herbirine en fazla 20.000 TL
destek verilir.
Eğitimler, TİM, İhracatçı Birliği ve 5580 sayılı
kanuna tabi kurumlarca verilmelidir.
Tasarım giderleri yalnızca ihraç edilecek ürün
ambalajını kapsar.
Yurtdışı marka tescil giderleri için yurtiçi marka
tescil şartı aranır.

SEYAHAT, FUAR, YAZILIM, DONANIM, TEST
TANITIM

-

Dijital Reklam: 20.000 TL
Yurtdışı Dergilere Verilecek Reklam Giderleri: 20.000 TL
Katalog Giderleri: 20.000 TL
Havayolu Dergilerine Verilecek Reklam Giderleri: 20.000 TL
E-Ticaret Sitelerine Üyelik - 20.000 TL

-

YAZILIM

-

50.000 TL’ye kadar donanım, 50.000 TL’ye kadar yazılım
giderleri desteklenir.
Açık kaynak kodlu olmayan ERP, MRP ve muhasebe yazılımları
desteklenmez.

TEST & BELGELENDİRME
Akredite kurumlara yaptırılan testler destek kapsamındadır.
Belgelendirme desteği için en fazla 20.000 TL destek
kapsamına alınır.
Destek; başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim,
tetkik, denetim ve belge alımı giderlerini kapsar.

FUAR & SEYAHAT

-

Fuar desteği; yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama
giderlerini kapsar.
Seyahat desteği; en fazla iki işletme çalışanı ve/veya ortağının
ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ve konaklama giderlerini kapsar.

İLAVE DESTEK UYGULAMASI
1/ Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
Projede kullanılacak aşağıdaki niteliklerdeki yazılımların açık kaynak kodlu yazılım olması halinde personel harici
giderler için GERİ ÖDEMESİZ destek oranı %85'e çıkar. İlave destek oranı proje tamamlandıktan sonra uygulanır.
‣

Bilgisayar Destekli CAD Yazılımları

‣

Bilgisayar Destekli CAM Yazılımları

‣

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımları

‣

Endüstriyel Otomasyon Yazılımları

‣

IOT Yazılımları

‣

Yapay Zeka Yazılımları

2/ Yerli Malı Belgeli Ürün Kullanımı
Projede kapsamında satın alınan yazılım ve donanımın yerli malı belgeli olması halinde GERİ ÖDEMESİZ destek
oranı %85’e çıkar.
(*) Açık Kaynak Kodlu Yazılım: Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım

DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI
-

Kurul davetine katılmayan işletmeler; proje başvuru
dokümanı üzerinden değerlendirilir.

-

Kurul değerlendirmesinde 60 ve üzeri puan alan işletmeler
destek kapsamına alınır.

-

Değerlendirmede; orta yüksek NACE kodu sınıfındaki
işletmelere +5, yüksek NACE kodu sınıfındaki işletmelere
+10 puan eklenir.

-

Onaylanan projelere başlanmaması halinde yazılı gerekçe
sunulmalıdır. Aksi takdirde; başvuru sahibi program
çerçevesinde yeni bir proje başvurusu yapamaz.

YÜRÜTME MEKANİZMASI

-

Proje başlangıç tarihi; taahhütnamenin imzalanmasıyla başlar ve bu süre içerisindeki ödemeler uygun gider olarak kabul edilir.
(Fuarlara katılım giderleri hariç)

-

İşletmeden sorumlu personel; işletmeyi ziyaret ederek ilgili döneme ilişkin faaliyetlerin gerçekleşip, gerçekleşmediğine ilişkin
incelemeler yapar ve ilgili döneme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporunu hazırlar.

-

Projeye ilişkin giderler dörder aylık periyotlarla gerçekleşir.

-

Proje kapsamında iki kez revizyon hakkı bulunur.

-

Proje bitiş tarihinden itibaren 1. yıl sonunda proje sonrası izleme faaliyeti yürütülür.

KAYNAKLAR & EK BİLGİ TALEPLERİ
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