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2 Güney Marmara Kalk›nma Ajans›

TANIMLAR ve KISALTMALAR
Ajans:
Güney Marmara Kalk›nma Ajans›
Ayni Katk›:
Baflvuru sahipleri, orta¤›/ortaklar› veya iflbirli¤i yap›lan di¤er gerçek veya tüzel kiflilerin herhangi biri taraf›ndan yap›lacak arazi,
mal, malzeme, ifl gücü, makine ve ekipman vb. katk›lar›
Baflvuru Sahibi:
Kalk›nma Ajanslar› Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde Ajans’tan proje veya faaliyet deste¤i almak
üzere Ajans’a baflvuran tüzel kifliler
Dezavantajl› Grup:
‹flsizler, düflük vas›fl› iflçiler, kad›nlar, yafll›lar, çocuklar, göçle gelen nüfus, engelliler, bak›ma ve korunmaya muhtaç kifliler, k›rsal
kesimde yaflayanlar vb. gruplar
Eflfinansman:
Ajans taraf›ndan desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlan›c› taraf›ndan taahhüt edilen nakdi katk›
Faaliyet:
Süresi, kapsam› ve bütçesi aç›k bir biçimde belirlenmifl ifller
Görünürlük Faaliyetleri:
Ajans’›n internet sitesinde yer alan “Görünürlük Usül ve Esaslar› Rehberi” ile uyumlu olmak kayd› ile, projenin tan›t›m›n›n ilgili
genifl kitlelere yap›lmas›n› ve projenin Ajans taraf›ndan desteklendi¤inin görünürlü¤ünü sa¤layan tabela yapt›r›lmas›, tan›t›m
toplant›s› düzenlenmesi, ilan verilmesi, afifl bast›r›lmas›, billboard kiralanmas› gibi faaliyetler,
‹dari Koflul:
Ajans taraf›ndan belirtilen, Baflvuru Rehberi kapsam›nda ‹dari Kontrol Listesi’nde s›ralanan koflullar
‹fltirakçi:
Projenin haz›rlanmas› ve uygulanmas› sonucunda, do¤rudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlan›c›ya projenin yürütülmesinde
teknik ve mali destek sa¤lama, uzmanl›k aktar›m› gibi konularda katk›da bulunan gerçek veya tüzel kifliler
‹zleme:
Ajans’›n destekledi¤i program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulafl›lmas› amac›yla; düzenli ve sürekli olarak
veri toplanmas›, uygulamaya iliflkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin al›nmas›, uygulama
performans›n›n takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yap›labilmesine imkan verecek bilgilerin kayda geçmesini sa¤lamak üzere
yürütülen, tarafs›z yönlendirme ve takip faaliyeti
Küçük Ölçekli Yap›m ‹flleri:
Projenin uygulanmas› için yap›lmas› zorunlu olmak ve Ajans deste¤inin % 30’unu aflmamak kayd› ile duvar örülmesi, elektrik
sistemleri, tesisat döflenmesi, boya – badana yap›lmas›, tamirat iflleri vb. inflaat faaliyetleri,
Mali Destek:
Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans taraf›ndan karfl›lanmas› amac›n› güden
nakdi ödeme
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Menfaat ‹liflkisi:
Proje veya faaliyetin haz›rl›¤›, de¤erlendirilmesi, seçimi, onay›, teknik aç›dan desteklenmesi ve izlenmesi ile di¤er aflamalar›nda
görev alanlar›n görevlerinin gizlili¤ini veya tarafs›zl›¤›n›, kendilerine, yararlan›c›lara ya da baflkalar›na maddi veya manevi yönden
haks›z menfaat temini bak›m›ndan etkileyebilecek her türlü durum
Nihai Rapor:
Proje Uygulama Rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlan›c› taraf›ndan proje uygulama süresinin sonunda
sunulan rapor
Ortak:
Projenin haz›rlanmas› ve uygulanmas› sonucunda do¤rudan veya dolayl› fayda elde ederek bunun karfl›l›¤›nda yararlan›c›ya
projenin yürütülmesinde katk›da bulunan tüzel kifliler
Proje:
Destekten yararlanmak üzere Ajans’a sunulan, belli bir amaca odaklanm›fl, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli
faaliyetler bütünü
Proje Hesab›:
Mali deste¤e hak kazanan yararlan›c› taraf›ndan projeye özel olarak aç›lan, kendisi taraf›ndan sa¤lanan eflfinansman da dâhil
olmak üzere proje harcamalar›n›n tamam›n›n yap›ld›¤› banka hesab›
Proje Kilit Personeli:
Projenin uygulanmas›ndan do¤rudan sorumlu olan yönetici, koordinatör, bunlar›n yard›mc›lar›, idari ve mali ifller ile teknik
ifllerden sorumlu personel (idari memur, sekreter, teknik uzman, muhasebeci vb.),
Proje Uygulama Rehberi:
Ajanslarla karfl›l›kl› etkileflim halinde Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve yararlan›c›lar›n proje veya faaliyet uygulamalar›
s›ras›nda uymak zorunda olduklar› sat›n alma ve ihale ilke ve kurallar› ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayr›nt›l›
olarak düzenleyen rehber ve ekleri
S›kça Sorulan Sorular Listesi:
Potansiyel baflvuru sahiplerinin bilgi talepleri do¤rultusunda haz›rlanan ve cevaplar›yla birlikte Ajans’›n internet sayfas›nda
yay›nlanan liste
Sivil Toplum Kuruluflu:
Kesintisiz olarak faal olan dernek, vak›f, sendikalar vb.
Sözleflme:
Ajans ile yararlan›c› aras›nda imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallar›n›, ödeme usul ve esaslar›n›, taraflar›n hak ve
yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaflma ve ekleri
Temsil ve ‹lzama Yetkili Kifli(ler):
Kurum, kurulufl ya da iflletmeyi mali, hukuki, ticari ve idari konularda üçüncü kiflilere karfl› do¤rudan tabi olunan mevzuat,
kurulufl/ana sözleflmesi veya bunlar›n yetkili k›ld›¤› organca al›nan; tutar, süre, imza ve konu ile s›n›rland›rabilecek karar gere¤ince
muteber bir yükümlülük, taahhüt ve borç alt›na sokabilecek hukuki tasarruf yetkisine sahip kifli(ler)
TR22 Düzey 2 Bölgesi:
Bal›kesir ve Çanakkale illerinden oluflan bölge (Güney Marmara Bölgesi)
Yararlan›c›:
Kalk›nma Ajanslar› Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde Ajans’tan destek almaya hak kazanan tüzel kifliler
TR22/13/SK01
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Uyar›
Potansiyel Baflvuru Sahibi olan kâr amac› gütmeyen kurulufllara yol göstermek amac›yla haz›rlanm›fl olan bu baflvuru rehberi
kapsam›nda 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’n›n genel çerçevesi, amaçlar›, öncelikleri; programa iliflkin
uygunluk ve de¤erlendirme kriterleri; baflvuru ve programdan yararlanma flekil ve flartlar›; programa iliflkin eflfinansman
yükümlülükleri ve program ile ilgili di¤er hususlar yer almaktad›r.

Baflvuru rehberleri, Ajans’›n “Bal›kesir Merkez Hizmet Binas›” ve “Çanakkale Yat›r›m Destek Ofisi”nden
ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. Ayn› zamanda baflvuru rehberinin elektronik kopyas›, Ajans’›n web sayfas› olan
www.gmka.org.tr adresinden de temin edilebilmektedir.

Ajans’›n proje haz›rlayan hiçbir kifli/kurum/kurulufl ile anlaflmas› ve/veya ba¤lant›s› bulunmamaktad›r. Potansiyel
baflvuru sahiplerinin, aksini iddia edenlere itibar etmemesi önem arz etmektedir.

Baflvurular›n yap›lmas› için son tarih 15 fiubat 2013, saat 17:00’dir. Son baflvuru tarih ve saatinden sonra teslim al›nan
baflvurular, hiçbir flekilde de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r. Potansiyel baflvuru sahiplerinin bu hususa dikkat etmesi ve gerekli
önlemleri almas› gerekmektedir.
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Program Künyesi
PROGRAM ADI

2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›

PROGRAM REFERANS NO

TR22/13/SK01

PROGRAMIN AMACI

Toplumun tüm kesimlerinin yaflam kalitesinin ve refah düzeyinin
yükseltilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCEL‹KLER‹

Öncelik 1:
Dezavantajl› gruplar›n yaflam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve
ekonomik hayata kat›l›mlar›n›n art›r›lmas›
Öncelik 2:
Sivil toplumun etkinli¤inin ve kat›l›mc›l›¤›n›n art›r›lmas›
Öncelik 3:
E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇES‹

5.000.000 TL

AJANSIN SA⁄LAYACA⁄I DESTEK M‹KTARLARI

Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 250.000 TL

PROJE SÜRES‹

Azami 6 ay

UYGUN BAfiVURU SAH‹PLER‹

Bölüm 2.1.1’de s›ralanan kâr amac› gütmeyen kurulufllar

TR22/13/SK01
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Güney Marmara Kalk›nma Ajans›

1
2013 YILI
SOSYAL
KALKINMA
MAL‹
DESTEK
PROGRAMI
1.1 Girifl

Güney Marmara Kalk›nma Ajans›, 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 say›l› Resmi
Gazete’ de yay›mlanan 2009/15236 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile ulusal
kalk›nma plan› ve programlar› ile uyumlu bir flekilde
• Bölgesel kalk›nmay› h›zland›rmak,
• Bölgeleraras› ve bölge içi geliflmifllik farklar›n› azaltmak ve
• Rekabet gücünü art›rmak
amaçlar›yla TR22 Düzey 2 Bölgesinde kurulmufltur.
Bu amaçlara ulaflmak için 2010-2013 Güney Marmara Bölge Plan› haz›rlanm›fl
ve Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›flt›r. Plan çerçevesinde TR22 Düzey
2 Bölgesi’nin vizyonu “Befleri ve sosyal sermayesini gelifltirmifl, giriflimcilik
ruhunu canland›rarak tar›m ve turizm sektörlerinde küresel rekabet seviyesine
ulaflm›fl, sanayisi katma de¤eri yüksek sektörler lehine geliflmifl; Kaz Da¤lar›,
Truva, Gelibolu, Manyas Kufl Cenneti gibi kültürel ve do¤al zenginlikleriyle
çevreye duyarl› kalk›nm›fl ‘‘YAfiANACAK BÖLGE” olarak belirlenmifltir.
Bu vizyon do¤rultusunda, “TR22 Güney Marmara Bölge Plan›”nda
belirlenen üç temel geliflme ekseni flu flekildedir:
1. Rekabet Edebilirli¤in Art›r›lmas›
2. Befleri Sermayenin ve Sosyal Yaflam›n Gelifltirilmesi
3. Çevresel Sürdürülebilirli¤in Sa¤lanmas›
TR22 Güney Marmara Bölge Plan›’n›n ikinci geliflme ekseni kapsam›nda ele
al›nan befleri geliflme politikalar›n›n temel amac›; toplumun tüm kesimlerinin
yaflam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesidir.
Bu kapsamda ele al›nan befleri geliflme politikalar›; bölgesel geliflme için
öngörülen iktisadi, ekolojik, kurumsal ve stratejik amaçlar› destekleyici ve
tamamlay›c› bir özelli¤e sahiptir. Üretilen sosyal politikalar›n temel amac›;
toplumun tüm kesimlerinin e¤itim ve sa¤l›k gibi temel kamu hizmetlerinden
etkin bir flekilde yararlanmas›n›n sa¤lanmas› ile birlikte gelir da¤›l›m›n›n
iyilefltirilerek toplumun ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaflam
kalitesinin art›r›lmas›d›r.
Befleri yap›n›n gelifltirilmesinde dezavantajl› gruplar›n yaflam kalitesinin artt›r›lmas›
ve bu gruplar›n öncelikle ekonomik ve sosyal hayata kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›
oldukça önemlidir. Dezavantajl› olarak tabir edilen gruplar›n temel kamu
hizmetlerine ulafl›m›n›n kolaylaflt›r›lmas›, kendilerine kabiliyetleriyle uyumlu
mesleki beceriler kazand›r›lmas›, sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlar›n›n
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sa¤lanmas› ve bütüncül bir toplum yap›s›n›n oluflturulmas› önem
tafl›maktad›r.
Bununla birlikte, sözü edilen bütüncül toplum yap›s›n›n
oluflturulmas› için Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda, toplumdaki
bireyler aras› iletiflimi güçlendirme rolü yüklenmifl olan sivil
toplum kurulufllar›n›n giriflimleri ve gelifltirecekleri iflbirlikleri,
toplumsallaflma ve sosyal dayan›flman›n pekifltirilmesi aç›s›ndan
büyük önem arz etmektedir.
Sosyal geliflmiflli¤in temel gereklili¤i olan “e¤itim” ve “sa¤l›k”
hizmetlerinin yayg›n ve standart bir flekilde yerine getirilmesi,
bu hizmetlerin hak eksenli bir yaklafl›mla bölge genelinde
toplumun tüm kesimlerine ulaflt›r›lmas› önem tafl›maktad›r.
Bu nedenlerle Ajans taraf›ndan “2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali
Destek Program›”na ç›k›lm›flt›r. Öncelikli alanlar›n belirlenmesinde
TR22 Güney Marmara Bölge Plan›’nda belirtilen temel hedef ve
öncelikler ile birlikte Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda yer alan
geliflme eksenleri ve di¤er ulusal plan ve stratejiler belirleyici
rol oynam›flt›r.

7

Ajans taraf›ndan 2013 y›l› için “Sosyal Kalk›nma”,
“Turizmde Rekabetçili¤in Art›r›lmas›” ve “Tar›ma
Dayal› Sanayinin Gelifltirilmesi” mali destek programlar›
öngörülmüfltür. Ajans’›n bu mali destek programlar› için belirledi¤i
toplam tutar 16.000.000 TL olup; bu miktar›n 5.000.000 TL’si
Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›, 5.000.000 TL’si Turizmde
Rekabetçili¤in Art›r›lmas› Mali Destek Program›, 6.000.000 TL’si
ise Tar›ma Dayal› Sanayinin Gelifltirilmesi Mali Destek Program›
kapsam›nda kulland›r›lacakt›r.
Bu Programlara ayr›lan bütçeler nihai olmay›p, Ajans sunulan
projelerin say›s›na ve kalitesine ba¤l› olarak herhangi bir aflamada
programlar aras› kaynak aktar›m› hakk›n› sakl› tutar.
Bu baflvuru rehberi, 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek
Program› (MDP) kapsam›nda potansiyel baflvuru sahiplerine
yol göstermek amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Bir baflvuru sahibi, 2013 y›l› teklif ça¤r›lar›ndan (Sosyal
Kalk›nma MDP, Turizmde Rekabetçili¤in Art›r›lmas› MDP ve
Tar›ma Dayal› Sanayinin Gelifltirilmesi MDP) yaln›zca 1 (bir)
tanesine baflvuruda bulunabilir.

Söz konusu programlar›n Bölge Plan› ile iliflkisi afla¤›daki tabloda gösterilmektedir:

Stratejik Amaçalar
Mali Destek Program›

Rekabet
Edebilirli¤in
Art›r›lmas›

Befleri Sermayenin
ve Sosyal Yaflam›n
Gelifltirilmesi

Çevresel
Sürdürülebilirli¤in
Sa¤lanmas›

Öncelik 2.1
Öncelik 2.2
Öncelik 2.3

Sosyal Kalk›nma

Turizmde Rekabetçili¤in Art›r›lmas›

Öncelik 1.2
Öncelik 1.4

Tar›ma Dayal› Sanayinin Gelifltirilmesi

Öncelik 1.1
Öncelik 1.4
Öncelik 1.6
Öncelik 1.7

Öncelik 2.1

Öncelik 3.1
Öncelik 3.2
Öncelik 3.3
Öncelik 3.4
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1.2. Program›n Amaçlar› ve Öncelikleri:
2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’n›n amac›; toplumun tüm kesimlerinin yaflam kalitesinin ve refah düzeyinin
yükseltilmesidir.
Bu amaç do¤rultusunda 2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’n›n öncelikleri afla¤›daki flekilde belirlenmifltir:
Öncelik 1:

Öncelik 3:

Dezavantajl› gruplar›n yaflam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal
ve ekonomik hayata kat›l›mlar›n›n art›r›lmas›

E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi

Bu öncelik kapsam›nda beklenen; engelliler, gençler, kad›nlar,
yafll›lar ve k›rsal kesimde yaflayanlar baflta olmak üzere, tüm
dezavantajl› gruplara yönelik toplumsal fark›ndal›k ve duyarl›l›¤›n
art›r›lmas›na, bu gruplarca karfl›lafl›lan sosyo-kültürel ve ekonomik
sorunlar›n azalt›lmas›na katk›da bulunacak projelerin sunulmas›d›r.

Bu öncelik kapsam›nda beklenen; nitelikli iflgücünün yetifltirilmesi
amac›yla toplumun tüm kesimlerine yönelik; e¤itim olanaklar›n›n
iyilefltirilmesi ve bölge halk›n›n e¤itim düzeyinin gelifltirilmesine,
sa¤l›k hizmetlerine eriflimin kolaylaflt›r›l›p yayg›nlaflt›r›larak halk
sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesine yönelik projelerin sunulmas›d›r.

Öncelik 2:
Sivil toplumun etkinli¤inin ve kat›l›mc›l›¤›n›n art›r›lmas›
Bu öncelik kapsam›nda beklenen; sivil toplumun etkinli¤inin ve
kat›l›mc›l›¤›n›n art›r›lmas› ile sosyal bütünleflme ve dayan›flman›n
art›lmas›na; hoflgörü ve sosyal diyalo¤un gelifltirilmesine; bölgede
faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›n›n kurumsal kapasitelerinin
iyilefltirilmesine; sivil toplum kurulufllar› öncülü¤ünde birlikte ifl
yapma ve ortakl›k kültürünün gelifltirilmesine katk›da bulunacak
projelerin sunulmas›d›r.

Ajans yukar›daki önceliklerle do¤rudan
iliflkilendirilmeyen projeleri de¤erlendirmeden
reddetme hakk›n› sakl› tutar.

1.3. Güney Marmara Kalk›nma Ajans› Taraf›ndan
Sa¤lanacak Mali Kaynak
Bu program kapsam›nda desteklenecek projeler için tahsis edilen
toplam kaynak tutar› 5.000.000 TL’dir. Ajans bu program
için ay›rd›¤› kaynaklar› k›smen veya tamamen kulland›rmama
hakk›n› sakl› tutar.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden
az ve % 90’›ndan fazla olamaz. Bu de¤erlerin d›fl›nda
kalan destek taleplerini içeren projeler de¤erlendirmeye
al›nmayacakt›r.

Desteklerin Tutar›
Bu program çerçevesinde verilecek destekler, afla¤›da belirtilen
asgari ve azami tutarlar aras›nda olacakt›r:

Bütçenin kalan tutar›n›n, sözleflmeyi imzalayan taraf olmas›
sebebiyle, baflvuru sahibi taraf›ndan eflfinansman olarak
karfl›lanmas› gerekmektedir. Baflvuru Sahibinin, proje
eflfinansman›n›, proje ortaklar›ndan, ifltirakçilerden ve/veya
üçüncü taraflardan sa¤layaca¤› nakdi katk›lar ile karfl›layabilmesi
mümkündür. Her halükarda, sözleflmeyi imzalayan taraf olmas›
sebebiyle, eflfinansman yükümlülü¤ü yararlan›c›n›n kendi
taahhüdü alt›nda olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlan›c›
bizzat sorumlu olacakt›r. Ayni (nakdi olmayan) katk›lar
eflfinansman olarak kabul edilmeyecektir.

Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 250.000 TL

www.gmka.org.tr
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Bu bölümde; 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›
çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulmas›, seçilmesi ve uygulanmas›
ile ilgili kurallar, 8 Kas›m 2008 tarih ve 27048 say›l› “Kalk›nma Ajanslar› Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i” ve Destek Yönetim K›lavuzu hükümlerine
uygun olarak aç›klanmaktad›r. Baflvuru sahipleri baflvuruda bulunduklar› andan
itibaren, de¤ifliklikleri ile birlikte bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde
yer alan bütün hususlar› kabul etmifl say›l›rlar.
Ajans, bu destek program›n› zorunlu hallerin ortaya ç›kmas› halinde sürecin
herhangi bir aflamas›nda iptal etme hakk›n› sakl› tutar. Bu durumda baflvuru
sahipleri Ajans’tan herhangi bir hak talebinde bulunamaz
.
Destek için baflvurusu yap›lan projeler Ajans taraf›ndan her zaman e¤itim amaçl›
olarak ve sahibinin ayr›ca muvafakat› aranmaks›z›n kullan›labilir. Böyle bir
durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kiflilere ait flahsi bilgiler ve mesleki
s›r niteli¤indeki bilgiler iffla edilmeyecektir.
“Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar” bafll›kl› Bakanlar Kurulu Karar›
kapsam›ndaki destek unsurlar›ndan yararlan›lan yat›r›m harcamalar› için kamu
kurum ve kurulufllar›n›n destekleri ile di¤er kurulufllar›n kamu kaynakl›
desteklerinden yararlan›lamaz 1 . Ayr›ca, söz konusu desteklerden yararlan›lan
yat›r›m harcamalar› için Ekonomi Bakanl›¤›’na teflvik belgesi müracaat› yap›lamaz.
Bu hükme ayk›r› davran›lmas› halinde, her iki durumda da Bakanlar Kurulu
Karar› kapsam›nda yararlan›lan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil
edilir. Bu nedenle baflvuru sahiplerinin ilgili mevzuat› incelemeleri önerilir.

2.1 Uygunluk Kriterleri
Destek sa¤lanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Baflvuru sahibi ve ortaklar›n›n uygunlu¤u
• Projelerin uygunlu¤u
• Maliyetlerin uygunlu¤u

2.1.1 Baflvuru Sahiplerinin Uygunlu¤u: Kimler
Baflvurabilir?
(1) Bu program için uygun baflvuru sahipleri afla¤›da s›ralanm›flt›r:
• Valilikler
• Kaymakaml›klar
• Yerel Yönetimler (‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler, Köy Muhtarl›klar›)
• Bölge, ‹l ve ‹lçe Müdürlükleri
• Üniversiteler ve Üniversitelere ba¤l› Uygulama ve Araflt›rma Merkezleri,
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
1

14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Kararda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Karar” bafll›kl›
2011/1597 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’n›n 8. maddesine ek 1. maddesi uyar›nca
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UYARI: Üniversitelere ba¤l› Uygulama ve Araflt›rma Merkezlerinin,
Fakültelerin, Yüksekokullar›n, Enstitülerin ayr› ayr› uygun
Baflvuru sahibi olarak kabul edilebilmeleri için 5018 say›l›
Kanunun 3’üncü maddesinde tan›mlanan “Harcama Birimi”
olduklar›n› ispatlamalar› gerekmektedir.
• Kamu Kurumu Niteli¤inde Meslek Kurulufllar› (Ticaret ve
Sanayi Odalar› vb.)

UYARI: ‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odalar›,
5449 say›l› Kalk›nma Ajanslar›n›n Kuruluflu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakk›nda Kanun’un 19’uncu maddesinin “d” ve “e”
bendinde belirtilen bütçe paylar›n› Ajans’a aktarmad›kça
ve bunlarla iliflkili di¤er bütün mali yükümlülüklerini tamamen
yerine getirmedikçe, Baflvuru sahibi veya ortak olarak Ajans ile
sözleflme imzalayamazlar. Buna göre Ajans’a katk› pay›
borcu olan uygun baflvuru sahipleri baflvuru yapabilecek
ancak katk› paylar›n› ödemedikçe Ajans ile destek
sözleflmesi imzalayamayacakt›r.

• TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde kay›tl› olmalar› veya
merkezlerinin ya da yasal flubelerinin bu bölgede
bulunmas›,
• Projenin haz›rl›¤›ndan ve yönetiminden (e¤er varsa
ortaklar› ile birlikte) do¤rudan sorumlu olmas›, arac›
olarak hareket etmemesi,
• Baflvuru sahibi kurum/kuruluflun 8 Kas›m 2008 tarih
ve 27048 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Kalk›nma
Ajanslar› Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeli¤i’nde öngörülen proje hesab›n› kendi
ad›na açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan
harcama yapma ehliyetine sahip olmas›.
UYARI: Bu programa gerçek kifliler ve kâr amac› güden kurum
ve kurulufllar baflvuru sahibi veya orta¤› olarak baflvuramazlar.
(3) Baflvuru sahiplerinin afla¤›daki flartlara sahip olmas›
de¤erlendirme aflamas›nda avantaj sa¤layacakt›r:
Orta¤›n ve baflvuru sahibinin TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin farkl›
illerinde kurulu olmas›, (Bak›n›z: De¤erlendirme Tablosu 3.4)

• Sivil Toplum Kurulufllar› (Dernek, Vak›f, Oda vb.)
• Kooperatif ve Birlikler

(4) Ayr›ca, Baflvuru sahipleri ve ortaklar›n›n destek
alabilmek için afla¤›daki hallerden herhangi birinde
bulunmamas› gerekir:

UYARI: Kooperatiflerin, tüzüklerinde ortaklar›na kâr da¤›t›lmas›n›
yasaklayan hüküm bulunanlar›n tüzüklerini, bulunmayanlar›n
ise 5 (befl) y›l boyunca ortak d›fl› ifllemlerden ve kurumlar
vergisinden istisna tutulmayan di¤er ifllemlerden elde edilen
gelir-gider farklar›n›n ortaklara da¤›t›lmayaca¤›na dair Genel
Kurul karar›n› ibraz etmesi gerekmektedir.

a) Hukuki nitelik itibariyle tabi olunmas› halinde, haklar›nda
kesinleflmifl iflas karar› olanlar, tasfiye halinde olanlar, idareleri
resmi makamlarca yasal temsilci yahut kayyuma devredilmifl,
konkordato ilan etmifl, herhangi bir nedenle faaliyetleri ask›ya
al›nm›fl yahut cezalar› ertelenmifl veya affa u¤ram›fl olsa dahi
haklar›nda ceza mahkemelerince verilen tüzel kiflilere özgü
müeyyide kararlar› kesinleflmifl bulunanlar,

•
•
•
•

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri
Küçük Sanayi Sitesi Müdürlükleri
‹hracatç› Birlikleri
Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufllar›

(2) Destek almaya hak kazanabilmek için, baflvuru
sahipleri afla¤›da belirtilen koflullar›n tümüne uymal›d›r:
• Tüzel kiflili¤i haiz olmas› (Kamu kurum ve kurulufllar›
için bu flart aranmaz, ancak kurumlar›n birimleri,
tek bafl›na baflvuru yapamaz.),
• Proje faaliyetinin proje teklifini sunan
kurum/kuruluflun görev ve yetki alan› içerisinde bulunmas›,
www.gmka.org.tr

b) Kamu kurum ve kurulufllar› haricindeki baflvuru sahiplerinin
yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan flah›slar hakk›nda
mesleklerini ifa ederken iflledikleri bir suç nedeniyle kesinleflmifl
yarg› karar›yla hapis cezas›na hükmedilenler,
c) Kamu kurum ve kurulufllar› haricindeki baflvuru sahiplerinin
yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan flah›slar bak›m›ndan,
cezalar› ertelenmifl yahut affa u¤ram›fl olsalar dahi haklar›nda
Türk Ceza Kanunu’nun 4’üncü k›sm›n›n 1’inci bölümünde yer
alan “Kamu ‹daresinin Güvenilirli¤ine Karfl› Suçlar” bafll›¤›nda
say›lan suçlardan ceza ald›klar›na dair kesinleflmifl mahkeme
karar› bulunanlar,
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d) Kamu kurum ve kurulufllar› haricindeki baflvuru sahiplerinin
yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan flah›slar bak›m›ndan,
cezalar› ertelenmifl yahut affa u¤ram›fl olsalar dahi haklar›nda,
Türk Ceza Kanunu’nun 2’inci k›sm›n›n 10’uncu bölümünde yer
alan “Malvarl›¤›na Karfl› Suçlar” bafll›¤›nda say›lanlar ve ayn›
kanunun 220’inci maddesinde yer alan “Suç ‹fllemek Amac›yla
Örgüt Kurma” bafll›¤›nda yer alan suçlardan ceza ald›klar›na
dair kesinleflmifl mahkeme karar› bulunanlar,

e) Sözleflme imzaland›¤› tarih itibar›yla;
• Yap›land›r›lm›fl borçlar hariç olmak üzere vadesi
dolmufl veya ödenmemifl sosyal sigorta primi borcu
olanlar (Kamu kurumlar› için bu koflularanmayacakt›r.)
• Yap›land›r›lm›fl borçlar hariç olmak üzere vadesi
dolmufl veya ödenmemifl vergi borcu olanlar (Mahalli
‹dareler için bu koflul aranmayacakt›r2. ),
• Mahalli ‹dareler d›fl›ndaki uygun baflvuru
sahiplerinden, söz konusu faaliyetine Ajans taraf›ndan
sa¤lanacak destek tutar›n›n % 3’ü kadar ya da daha
fazla bir mebla¤ için, herhangi bir nedenle haklar›nda
kesinleflmifl haciz ifllemi bulunanlar,
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya di¤er bir destek
yard›m›na iliflkin yükümlülüklere uymayarak, sözleflmeyi ciddi
bir flekilde ihlal etti¤i tespit edilenler.
g) Teklif edilen proje dolay›s›yla menfaat iliflkisi içinde olanlar,
h) Teklif ça¤r›s›na kat›l›m koflulu olarak Ajans taraf›ndan talep
edilen bilgilerin temin edilmesi s›ras›nda yanl›fl beyanda
bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
i) Mevcut veya daha önceki teklif ça¤r›lar›n›n de¤erlendirilmesi
sürecinde de¤erlendirme komitesini veya Ajans’› etki alt›nda
b›rakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teflebbüs edenler.
Yukar›da madde (a), (c), (e), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda,
programa kat›lma yasa¤›, ihlalin tespit edildi¤i tarihten sonraki
iki y›ll›k bir süre için geçerlidir. Madde (b), ve (d)’de belirtilen
durumlarda, programa kat›lma yasa¤›, karar›n tebli¤ tarihinden
itibaren dört y›ll›k bir süre için geçerlidir.
2
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Destek Baflvuru Formu’nun V. Bölümünde (“Baflvuru Sahibinin
Beyan›”), baflvuru sahipleri, yukar›daki (a)’dan (e)’ye kadar olan
kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmal›d›rlar.
Ayn› zamanda Baflvuru Rehberi “EK-E” kapsam›nda sunulmakta
olan Genel Taahhütname’nin baflvuru sahipleri taraf›ndan
imzalanarak baflvuru esnas›nda sunulmas› gerekmektedir.
Bu program kapsam›nda Ajans’a sunulan proje teklifi veya faaliyet
konusu için ulusal ya da uluslararas› herhangi bir program
kapsam›nda mali destek alan ve/veya Ajans ile sözleflme
imzalamadan önce bafllat›lan projeler Ajans’›n mali destek
programlar›na baflvuramazlar.

2.1.2 Ortakl›klar ve Ortaklar›n Uygunlu¤u
Baflvuru sahipleri tek bafllar›na ya da ortak kurulufllarla birlikte
baflvuruda bulunabilirler. Baflvuru sahibinin ortaklar› projenin
tasarlanmas›na ve uygulanmas›na kat›labilecek ve yapt›klar›
masraflar destek yararlan›c›s›n›n yapt›¤› masraflarla ayn› koflullarda
kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen
koflullardan “TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde kay›tl› olmalar›
veya merkezlerinin ya da yasal flubelerinin bu bölgede
bulunmas›” d›fl›nda, baflvuru sahipleri ile ayn› uygunluk
kriterlerini karfl›lamal›d›rlar.
Bir projede yer alan taraflar aras›ndaki iliflkinin ortakl›k olarak
kabul edilmesi için afla¤›daki koflullar aranmaktad›r:
• Haz›rl›k ve uygulama safhalar›nda tüm taraflar›n
dahil olmas›,
• Mali kaynaklar da dahil olmak üzere kaynaklar›n
tedariki ve da¤›t›lmas›nda tüm taraflar›n yer almas›.
Ortaklar›n projenin uygulanmas›na yönelik olarak yapt›klar›
harcamalar, baflvuru rehberinde tan›mlanan uygun maliyetler
ile uyumlu olmas› kofluluyla, proje bütçesinden karfl›lanabilir.
Ortak olacak kurulufllar “Ortakl›k Beyan›”n› doldurmal›d›r. Baflvuru
Formu’nda yer alan beyan, baflvuru sahibinin ve tüm ortaklar›n›n
yasal yetki verilmifl temsilcileri taraf›ndan imzalanmal›d›r.
UYARI: Proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek mal ve hizmet
sat›n al›mlar›n›n ortaklardan sa¤lanmas› mümkün de¤ildir.

Maliye Bakanl›¤›’n›n 11 Aral›k 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Tahsilat Genel Tebli¤i’nin (Seri A, S›ra No. 4) 1. Maddesi uyar›nca, mahalli idarelerin
bütçesine katk›da bulundu¤u kurulufllar›n proje ve faaliyetleri karfl›l›¤›nda mahalli idarelere sa¤lad›¤› destekler nedeniyle yap›lacak ödemelerde, vadesi geçmifl borç durumunu gösterir
belge aranmamaktad›r. Bu çerçevede kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylar›n› tamamen ödemifl bulunan, birikmifl borçlar›n› ve bunlarla ilgili bütün mali yükümlülüklerini yerine
getirmifl olan mahalli idarelerin, vadesi geçmifl vergi borcu bulunmad›¤›na dair belge ibraz yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
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‹fltirakçiler
Baflvuru sahibi ve ortaklar›n uygunluk kriterlerini karfl›lamayan
kurulufllar da projeye, o projenin güvenilirli¤ini ve
sürdürülebilirli¤ini art›rmak amac›yla, “‹fltirakçi” olarak
kat›labilirler. ‹fltirakçi kurulufllar, projede sponsorluk, teknik
destek sa¤lama gibi roller üstlenecektir. Ancak yapt›klar›
harcamalar uygun maliyet olarak de¤erlendirilmez. ‹fltirakçi
kurulufllar, kat›l›mlar›na dair beyanda bulunmal›d›rlar.
Proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek mal ve hizmet sat›n al›mlar›n›n
ifltirakçilerden sa¤lanmas› mümkün de¤ildir.
Siyasi partiler ve bunlar›n alt birimleri, hiçbir flekilde baflvuru
sahibi, proje orta¤› ya da ifltirakçi olarak proje baflvurusunda
bulunamazlar; proje uygulamalar›nda yer alamazlar.

Proje tekliflerinin, toplumun tüm kesimlerinin yaflam kalitesini
ve refah düzeyini ne flekilde yükseltece¤i detayl› ve aç›k bir
flekilde izah edilmelidir.
Bu bölümde say›lan proje ve faaliyet konular›, baflvuru sahiplerine
örnek olmalar› amac›yla sunulmufltur. Afla¤›daki örnekler, proje
ve faaliyetler için s›n›rlay›c› bir liste olmad›¤› gibi örneklerde
verilen konulardaki projelerin mutlak suretle desteklenece¤i
anlam›na da gelmemektedir. Ayr›ca, program›n amaç ve öncelikleri
ile uyumlu olup bu bölümde say›lmayan faaliyet türleri için de
baflvuruda bulunulabilir.

Öncelik 1:
Dezavantajl› gruplar›n yaflam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal
ve ekonomik hayata kat›l›mlar›n›n art›r›lmas›
Örnek Projeler:

Alt Yükleniciler / Tafleronlar
Ortak veya ifltirakçi olmay›p, projede yer alan baz› faaliyetlerin
ihale edildi¤i kurulufllard›r. Alt yüklenicilerle yap›lacak sözleflmeler,
sözleflmedeki (Bak›n›z: EK-1) kurallara tabidir.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek baflvurusu
yap›labilecek projeler
Süre
Azami proje süresi, 6 ayd›r. Bu süre, sözleflmenin tüm taraflarca
imzaland›¤› günden bir sonraki gün itibariyle bafllar.
Yer
Projeler, Ajans’›n faaliyet gösterdi¤i TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde
gerçeklefltirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri
etkinliklere kat›l›m faaliyetleri, proje amaçlar›n›n gerçeklefltrilmesi
için gerekli oldu¤u durumlarda, Bölge d›fl›nda gerçeklefltirilebilir.
Her halükarda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde
gerçeklefltirilmelidir.
Proje Konular›
Program›n amac›n›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulunacak ve
program önceliklerinden en az birinin kapsam›na giren projeler
uygun kabul edilmektedir.
www.gmka.org.tr

• Dezavantajl› gruplar›n sosyal entegrasyonlar›n›n
sa¤lanmas›na yönelik projeler
• Engelliler, kad›nlar ve genç iflsizler baflta olmak
üzere dezavantajl› gruplar›n mesleki bilgi ve beceri
düzeylerinin art›r›larak ifl f›rsatlar›na eriflim
olanaklar›n›n iyilefltirilmesine yönelik projeler
• Özellikle k›rsal kesimde, toplumsal cinsiyet eflitli¤i
ve aile içi fliddet konular›nda fark›ndal›¤›n ve zihniyet
dönüflümünün sa¤lanmas›na, fark›ndal›¤›n ve
duyarl›l›¤›n art›r›lmas›na yönelik projeler
• Aile bütünlü¤ünün korunmas›na yönelik projeler
• Baflta bedensel ve zihinsel engelli bireyler olmak
üzere dezavantajl› gruplar›n sportif faaliyetlere
yönlendirilmesine yönelik projeler
• Engellilerin sosyal ve kültürel alanlara erifliminin
ve bu alanlardaki dolafl›m olanaklar›n›n gelifltirilmesi
ve engelsiz yaflam çevreleri oluflturulmas›na yönelik
projeler
• Genç nüfusun zararl› al›flkanl›klardan korunmas›na
yönelik bilinçlendirme projeleri
• K›rsal kesimde yaflayan nüfusun, özellikle kad›nlar›n
ekonomik hayata aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na
yönelik projeler
• Yafll›lar›n yaflam kalitesini art›rmaya, sosyal hayata
uyum ve kat›l›mlar›n› gelifltirmeye, kuflaklararas›
dayan›flmay› art›rmaya yönelik projeler
• Yafll›lar› koruyucu sa¤l›k hizmetleri ve sa¤l›kl› yaflam

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

konular›nda bilinçlendirmeye ve yafll›lar›n iyilefltirici
sa¤l›k uygulamalar›na kat›lmalar›n› sa¤lamaya yönelik
projeler
• Yetifltirme yurtlar›nda bulunan çocuklar›n toplumla
kaynaflt›r›lmas› ve sosyal hayata entegrasyonlar›na
yönelik projeler
• Devlet korumas›ndan ç›km›fl gençlerin sosyal hayata
uyumunun güçlendirilmesi ve izlenmesine yönelik
projeler
• Kentsel ve k›rsal kesimde yaflayan çocuk ve gençlerin
okul d›fl›nda kalan vakitlerinin bilim, sanat, kültür
ve spor faaliyetleri ile de¤erlendirilmesinin
sa¤lanmas›na yönelik projeler
• Yöreye özgü ürünlerin üretiminde kad›n eme¤inden
yararlan›lmas›na yönelik projeler

Öncelik 2:
Sivil toplumun etkinli¤inin ve kat›l›mc›l›¤›n›n art›r›lmas›
Örnek Projeler:
• Farkl› sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤i ve
ortak ifl yapma kültürünün art›r›lmas›na yönelik
projeler
• Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›n›n
kurumsal kapasitelerinin gelifltirilmesine yönelik
projeler
• Engellilere yönelik fark›ndal›¤›n art›r›lmas›, sosyal
içerme ba¤lam›nda yard›ma muhtaç vatandafllar›n
topluma kazand›r›lmas›, ba¤›ml› nüfusun temel
eksiklerinin giderilmesi gibi çal›flmalar kapsam›nda
sivil toplumun etkinli¤inin ve kat›l›mc›l›¤›n›n
art›r›lmas›na yönelik projeler
• Çevresel duyarl›l›k, enerji verimlili¤i, toplumsal
cinsiyet eflitli¤i ve çocuk haklar› gibi tematik alanlarda
toplumsal bilinç oluflturulmas› konusunda sivil
toplumun etkinli¤inin art›r›lmas›na yönelik projeler
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Öncelik 3:
E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi
Örnek Projeler:
• Proje kültürünün ilkokul seviyesine
indirilmesi ve bu anlay›fl›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve
teflvik edilmesine yönelik projeler
• Mevcut iflgücü piyasas› ve iflletmelerin gelecekteki
talepleri ile uyumlu mesleki e¤itim projeleri
• E¤itimde ça¤dafl teknik, yöntem ve yaklafl›mlar ile
bilgi ve iletiflim teknolojilerini kullanarak insan
kaynaklar›n›n gelifltirilmesine yönelik projeler
• Bölgedeki potansiyel iflgücünün ifl bulmas›n›
kolaylaflt›r›c› faaliyetler içeren projeler
• Okuma al›flkanl›¤› kazand›r›lmas› ve kütüphanecili¤in
gelifltirilmesine yönelik projeler
• Evde bak›m hizmetlerine yönelik iyilefltirme ve
yayg›nlaflt›rma projeleri
• Sa¤l›k kurumlar›nda çal›flan personele e¤itimler
verilmesi yoluyla, hastalarla olan iletiflimlerinin
güçlendirilmesine; bu sayede hastalara daha kaliteli
hizmet sunulmas›na ve hasta haklar›n›n korunmas›na
yönelik projeler
• Sa¤l›k hizmetlerinin olas› do¤al ve insan kaynakl›
afetler sonras›nda geliflebilecek hadiselere cevap
verebilecek konuma getirilmesi ve/veya verilecek
hizmetin bu yönde iyilefltirilmesine yönelik projeler
Bununla birlikte tüm projeler her koflulda meri mevzuata
uygun olmal› ve afla¤›daki konular› kesinlikle
içermemelidir:
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
• Hukuka, kamu düzenine, genel sa¤l›¤a ve toplumun
genel ahlak anlay›fl›na ayk›r› faaliyetler
• Çiftçiler taraf›ndan sözleflmeli üretilip, tütün al›c›lar›
taraf›ndan sat›n al›nan tütün üretimi haricinde tütün
üretimi
• % 15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren
faaliyetler; borsa yat›r›mlar›
• Gayrimenkul yat›r›mlar›
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• Çal›fltaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere
kat›l›m için bireysel sponsorluklar
• E¤itim veya kurslar için bireysel burslar
• Hibe verme amaçl› projeler (di¤er kifli ya da
kurulufllara hibe (maddi veya ayni) veya kredi
sa¤lamak için),
• Akademik araflt›rma ve fizibilite çal›flmalar› (daha
büyük bir projenin parças› de¤ilse)
• Yerel kurulufllar›n rutin aktivitelerini finanse etmeyi
teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan
projeler
• Ajans ile sözleflme imzalanmadan önce bafllat›lan
veya ayn› faaliyet için di¤er kaynaklardan finanse
edilen projeler
Kamu kurumlar› ve belediyeler taraf›ndan iflletilen misafirhane,
ö¤retmenevi, sosyal tesis gibi iflletmelere yönelik projeler
desteklenmeyecektir.

Proje Baflvurular› ve Mali Destek Almaya ‹liflkin Özel
Düzenlemeler:
UYARI: Bir baflvuru sahibi, 2013 y›l› teklif ça¤r›lar›ndan yaln›zca
1 (bir) tanesine baflvuruda bulunabilir.

Bu teklif ça¤r›s›na özel olarak yukar›da belirtilen düzenlemelerin
yan› s›ra, bir baflvuru sahibi “Sosyal Kalk›nma Mali Destek
Program›” kapsam›nda en fazla 2 (iki) projesi için destek
baflvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi için
destek alabilir.
Bununla birlikte bir kurum/kurulufl, bu program kapsam›nda
en fazla 4 (dört) projede ortak olabilir. Bu kural›n ihlali halinde
söz konusu kurum/kuruluflun ortak oldu¤u projeler aras›ndan
teslim edilen ilk 4 proje geçerli kabul edilecektir.
Tüm baflvuru sahipleri son 3 (üç) y›l içerisinde ulusal ve
uluslararas› kaynaklardan ald›klar› mali destek tutarlar› ile baflvuru
yapm›fl olduklar› ve yan›t bekledikleri mali destekleri, Baflvuru
Formu'nda (EK A) belirtmek zorundad›rlar.
Baflka kaynaklardan desteklenen ayn› proje ve/veya faaliyetler
için Ajans'tan destek sa¤lanamaz. Ancak yararlan›c›lar, kendilerinin
karfl›lamak zorunda olduklar› eflfinansman tutar›n›, banka ya da
www.gmka.org.tr

finans kurulufllar›ndan kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir
durumda, al›nan kredilere karfl›l›k projede al›nan ekipman rehin
olarak gösterilemez.

2.1.4 Maliyetlerin Uygunlu¤u: Destekten
karfl›lanabilecek maliyetler
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate al›nabilir. Bu
nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler”
için tavan niteli¤indedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere
de¤il (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolayl› maliyetler
hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanmas› s›ras›nda
yap›lacak fiili maliyetler) dayand›r›lmal›d›r.
Projede gerçeklefltirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde
yer alan Proje Bütçesi (Bak›n›z: EK B) standart formuna göre
haz›rlanmal›d›r.
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul
edilebilmesi için afla¤›daki genel koflullar aranmaktad›r:
• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleflmesi (talep
edildiyse, nihai denetim maliyetleri hariç)
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim
prensipleriyle uyumlu olmas›; maliyet etkinli¤i sa¤lamas›
• Yararlan›c› veya orta¤› taraf›ndan gerçeklefltirilmesi
• Yararlan›c›n›n ya da orta¤›n›n hesaplar›nda ya da vergi
belgelerinde kay›tl›, tan›mlanabilir ve do¤rulanabilir
olmas›; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi
gerekir.
Proje uygulamalar›nda ortaya ç›kan bütün maliyetler destek
kapsam›na girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin
uygunlu¤una iliflkin esaslar afla¤›da belirtilmektedir:
Uygun Maliyetler
Uygun do¤rudan maliyetler ve uygun dolayl› maliyetler olmak
üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, afla¤›da
tan›mlanmaktad›r:
a. Uygun do¤rudan maliyetler
Uygun do¤rudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli
olan, yararlan›c› veya orta¤› taraf›ndan gerçeklefltirilen ve gerçek
tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
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• Proje toplam uygun maliyetinin % 15’ini
aflmamak kayd›yla “‹nsan Kaynaklar›” ve “Seyahat”
bütçe bafll›klar› alt›ndaki maliyetler,
Bütçenin 1.1 Maafllar kaleminde sadece, istihdam edilecek yeni
personelin net maafllar›, sosyal sigorta primleri ve ilgili di¤er
giderleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir. (Maafllar piyasa
koflullar›nda oluflmufl ücretlerden yüksek olmamal›d›r)
• Yolculuk ve gündelik giderleri3
• Piyasa fiyatlar›na uygun olmalar› ve projenin
uygulanabilmesi için gerekli olmalar› koflulu ile yeni
makine/ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) sat›n alma
maliyetleri
UYARI: Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir
“Makine/Ekipman” ve “Hizmet” sat›n al›m› için farkl›
tedarikçilerden al›nm›fl en az 3 (üç) adet proforma
fatura ve/veya teklif baflvuruya eklenmelidir.
• Sarf malzemesi maliyetleri
• Tafleron maliyetleri (bas›m, etkinlik organizasyonu vb.)
• Projenin uygulanmas› için mutlaka gerekli olmas› ve Ajans
taraf›ndan sa¤lanan mali deste¤in % 30’unu geçmemek
kayd›yla küçük ölçekli yap›m iflleri
• Mali hizmet maliyetleri (Özellikle havale, sigorta, banka
maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri
• 10.000 TL’yi aflmamak kayd›yla “Yerel Ofis Maliyetleri”
• Projelerin yürütülmesi aflamas›nda yap›lacak ihaleler
kapsam›ndaki ilan maliyetleri
• Destek miktar› 200.000 TL’nin üzerinde olan projeler için
denetim maliyetleri4
b. Uygun dolayl› maliyetler (‹dari Maliyetler)
Uygun dolayl› maliyetler, baflka bir bütçe kalemi alt›nda verilen
maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ›s›nma
maliyetleri v.b.) karfl›lamak üzere projenin uygun do¤rudan
maliyetleri toplam›n›n % 2’sini aflmayacak flekilde belirlenmifl
olan götürü tutard›r.
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UYARI: Bütçede yer alan “‹dari Maliyetler” kalemi için
ayr›lan götürü bedelin de hangi harcamalar için ayr›ld›¤›
belirtilmelidir. Aksi halde yaz›lan maliyetler uygun maliyet
olarak kabul edilmeyecek ve bütçe revizyonu s›ras›nda Ajans
taraf›ndan silinecektir.
Uygun olmayan maliyetler
Bu programda hiçbir flekilde uygun maliyet olarak kabul
edilmeyecek olan maliyet kalemleri afla¤›da s›ralanmaktad›r:
• Yararlan›c›n›n ve proje kapsam›nda görev alan kiflilerin
kusur ve ihmalleri sebebiyle do¤acak olan ceza, zam,
faiz ve sair giderler
• Borçlar; zarar veya borç karfl›l›klar›
• Faiz borcu
• Hâlihaz›rda baflka bir kapsamda finanse edilen kalemler
• Arazi veya bina al›mlar›
• ‹kinci el ekipman al›mlar›
• Kur fark›ndan do¤an zararlar
• Proje bafllang›c›ndan önce yap›lan haz›rl›k çal›flmalar›n›n
ve di¤er faaliyetlerin maliyetleri
• Projenin uygulanmas›na kat›lan 657 say›l› Kanuna tabi
kamu görevlilerinin maafllar›
• Yararlan›c› ya da ortaklar› d›fl›ndakiler taraf›ndan
gerçeklefltirilen maliyetler
• Salt sözleflmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlan›c›
aras›ndaki mali ödemelere iliflkin her türlü vergi, resim,
harç ve sair giderler
• Baflvuru sahibinin mevcut personeline yap›lacak maafl
ödemeleri
• Baflvuru sahibinin projedeki orta¤›ndan ya da
ifltirakçisinden yapt›¤›/yapaca¤› sat›n al›mlara iliflkin
ödemeler
• S›n›rl› deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri
• Her türlü binek araç al›m›
• Kamulaflt›rma ve/veya istimlak bedelleri
Baflvuru Formu’nda “Faaliyetlerin Ayr›nt›l› Aç›klamas›” bafll›¤›nda
yer verilmeyen bir hususa iliflkin harcaman›n bütçede yer almas›
halinde, söz konusu maliyetler uygun maliyet olarak kabul
edilmeyecek ve bütçe revizyonu s›ras›nda silinebilecektir.

3

Yurtiçi gündelik giderleri, 2012 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 say›l› Harc›rah Kanunu Hükümleri Uyar›nca Verilecek Gündelik ve
Tazminat Tutarlar›) belirtilen memur ve hizmetliler bafll›¤› alt›nda, “ayl›k/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutar›n üç kat›n› aflmayacak flekilde belirlenmelidir. Yurtd›fl› gündelik
giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtd›fl› Gündeliklerine Dair Karar›nda (25.03.2012 tarih ve 28244 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2012/2760 say›l› Karar) belirtilen di¤er flekillerde
görevlendirilenlerden ayl›k/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas al›narak, bu karar›n hükümleri uygulan›r. Harc›rah Kanununa tabi kamu görevlilerinin, kanunen
alabilecekleri harc›rah miktar›n›n üzerinde harc›rah alamayacaklar› unutulmamal›d›r.
4

Ajans, destek miktar› 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin alt›ndaki projelerde kendi belirleyece¤i ve baflvuru rehberinde belirtece¤i
kriterlere (destek miktar›, yararlan›c›n›n yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararas› kabul görmüfl bir denetim kurumuna
(Yeminli Mali Müflavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› veya Sermaye Piyasas› Kurulu’nca onaylanm›fl Ba¤›ms›z Denetim fiirketi) mensup onayl› bir denetçi yeminli mali
müflavir taraf›ndan d›fl denetim)
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Baflvurular›n de¤erlendirilmesi sonras›nda, sözleflmenin
imzalanmas›ndan önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda
bütçede de¤ifliklik yap›labilecektir. Kontroller, baflvuru sahibinin
ilave aç›klama yapmas›n› ve Ajans’›n destek tutar›nda indirim
yapmas›n› gerektirebilir.

Baflvuru Formu’nda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda
herhangi bir hata veya Baflvuru Formu’ndaki önemli bir tutars›zl›k
(Örne¤in: Bütçede belirtilen miktarlar›n Baflvuru Formu’nda
belirtilenlerle tutars›zl›k göstermesi) baflvurunun reddine yol
açabilir.

Bu nedenle, baflvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir
bütçe sunmas› kendi yarar›nad›r. Bütçeyi netlefltirmek için,
maliyetlerin gerekçelerinin ayr›nt›l› bir flekilde haz›rlanarak, “EK
B-3: Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” bölümünde
aç›klanmas› gerekmektedir.

Sunulan bilginin aç›k olmamas› ve bu durumun adil bir
de¤erlendirme yap›lmas›na engel teflkil etmesi durumunda, ek
aç›klama talep edilecektir.

Gerekçesi olmayan, yetersiz olan veya proje amac›yla ilgisiz
olan bütçe kalemlerinin, Ajans taraf›ndan yap›lacak bütçe
revizyonlar›nda uygun maliyet olarak kabul edilmeyebilece¤i
dikkate al›nmal›d›r.
Ayni (nakdi olmayan) katk›lar
Baflvuru Formu’nda ayr› bir liste halinde sunulmas› gereken,
yararlan›c› ya da ortaklar› taraf›ndan yap›lan ayni (nakdi
olmayan) katk›lar, gerçek harcamalar› yans›tmazlar ve uygun
maliyet olarak de¤erlendirilmezler. Bu nedenle, bu katk›lar,
yararlan›c› taraf›ndan sa¤lanan eflfinansman olarak
de¤erlendirilemez. Ancak, deste¤in verilmesi durumunda,
yararlan›c›, Baflvuru Formu’nda belirtti¤i bu katk›lar› üstlenmek
zorundad›r.

2.2 Baflvuru fiekli ve Yap›lacak
‹fllemler
2.2.1 Baflvuru Formu ve Di¤er Belgeler
Baflvuru Formu ve di¤er belgeler Türkçe haz›rlanmal›d›r.
Baflvurular›n yaln›zca Çevrimiçi Baflvuru Sistemi arac›l›¤›yla
sunulmufl olan belgeler üzerinden de¤erlendirilece¤i dikkate
al›nmal›, Baflvuru Formu ve di¤er belgeler dikkatli ve mümkün
oldu¤unca anlafl›l›r bir dil ile doldurulmal›d›r.
Talep edilen destekleyici belgeler ve proje baflvurunuzda
öngördü¤ünüz çal›flmalara ba¤l› olarak meri mevzuata göre
gerekli zorunlu belgeler d›fl›nda hiçbir ek belge de¤erlendirmeye
tabi tutulmayacakt›r.

Baflvuru S›ras›nda Sunulmas› Gereken Destekleyici
Belgeler (Zorunlu):
Baflvurular, Baflvuru Formu ve di¤er ekler ile birlikte afla¤›daki
destekleyici belgelerle birlikte sunulmal›d›r:
• Baflvuru sahibi ve varsa her orta¤›n imzal› ve mühürlü
kurulufl belgesi, tüzü¤ü veya kurulufl sözleflmesi
(Kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, mahalli idare
birlikleri ve üniversitelerin baflvuru sahibi veya ortak olarak
proje kapsam›nda yer almas› durumunda ilgili kurumun en üst
yetkilisi taraf›ndan imzalanm›fl, kurulufl kanununa at›fta bulunan,
kurulu oldu¤u ilin belirtildi¤i bir yaz›n›n sunulmas› yeterli
olacakt›r. (Bak›n›z: “EK-E”)
• Baflvuru sahibi TR22 Düzey 2 Bölgesi’nden baflka bir
bölgede kay›tl› ise, TR22 Düzey 2 Bölgesi dahilindeki
illerden herhangi birisinde flube kayd› oldu¤unu gösterir
belge
(Söz konusu projenin temel faaliyetlerinin Bölge içinde
gerçeklefltirilmesi flart›yla ortaklar için bu belge aranmaz.)
• Baflvuru sahibinin ve varsa her ortak Kuruluflun;
* Ba¤›ms›z bir denetim flirketi/yeminli mali
müflavir/serbest muhasebeci mali müflavir veya yerel
vergi dairesi taraf›ndan onaylanm›fl en son y›la ait
kesin hesaplar› (bilanço, gelir-gider tablosu, mizan
cetveli), veya
* Kamu kurumlar›, yerel yönetimler, üniversiteler ve
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n
yetkili kifli, organ ya da kurumlarca onaylanm›fl 2011
y›l›na ait kesin hesaplar› (ödenek miktar›n› gösterir
onayl› tablo/bilanço/gelir tablosu/mizan cetveli), veya
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* Bilançosu olmayan kurumlar›n yaln›zca onaylanm›fl
en son y›la ait kesin hesaplar›, veya
* Bilançosu olmayan belediyelerin ve di¤er yerel
yönetimlerin yaln›zca onaylanan en son y›la ait bütçeleri
• Baflvuru sahibinin ve varsa her bir orta¤›n yetkili karar
organ› taraf›ndan al›nan ve proje teklifi baflvurusunda
bulunmaya, sözleflme ve di¤er belgeleri imzalamaya,
proje teklifi destek almaya hak kazand›¤› takdirde projeye
iliflkin çal›flmalar› yürütmeye yetkili olan kifli/kiflilerin
belirtildi¤i karar (Bak›n›z: “EK-E”)
• Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler,
yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, kamu kurum
niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üniversitelerin baflvuru
sahibi veya ortak olmas› durumunda yetkilendirilen
kiflilerin tatbiki imzalar› (Bak›n›z: “EK-E”) di¤er baflvuru
sahibi ve e¤er varsa her bir ortak için noter onayl› imza
sirküleri
• Genel Taahhütname (Bak›n›z: “EK-E”)
• Baflvuru sahibinin Üniversitelere ba¤l› “Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi”, “Fakülte”, “Yüksekokul” veya “Enstitü”
olmas› durumunda; 5018 say›l› Kanunun 3’üncü
maddesinde tan›mlanan “Harcama Birimi” olduklar›n›
ispatlay›c› belge
• Kooperatiflerin, ortaklar›na kâr da¤›t›lmas›n› yasaklayan
hükmün bulundu¤u tüzü¤ü veya en az 5 (befl) y›l boyunca
ortak d›fl› ifllemlerden ve kurumlar vergisinden istisna
tutulmayan di¤er ifllemlerden elde edilen gelir-gider
farklar›n›n ortaklara da¤›t›lmayaca¤›na dair Genel Kurul
karar›
• Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir “Hizmet”
ve “Makine/Ekipman” sat›n al›m› için farkl› tedarikçilerden
al›nm›fl en az 3 adet proforma fatura veya teklif
(Antetli ka¤›tta, bilgisayarla yaz›lm›fl, kaflelenmifl ve
imzalanm›fl flekilde sunulmal›d›r. Proforma faturada
(ve/veya teklifte), al›nacak makine ya da ekipman›n marka,
model ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Proforma faturalar›n
(ve/veya tekliflerin) ilgili bütçe kalemleri (EK-B1: Faaliyet Bütçesi
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kapsam›nda ele al›nan bütçe kalemleri) do¤rultusunda
numaraland›r›lmas› gerekmektedir.)
• Baflvuru sahibinin proje hesab›n› kendi ad›na açma; bu
hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma
yet kisine sahip oldu¤una dair kurum/kuruluflun en üst
yetkili amiri veya yönetim kurulu taraf›ndan imzalanm›fl
beyanname (Bak›n›z: “EK-E”)
Yukar›da belirtilen belgelerden noter taraf›ndan tasdik edilecek
olan imza sirküleri d›fl›ndaki belgelerin as›llar›n›n da ibraz
edilmesi halinde bu belgeler, baflvuru s›ras›nda fotokopi olarak
teslim edilebilecektir. Bu durumda, destek almaya hak kazanan
baflvuru sahiplerinden sözleflme imzalama aflamas›nda bu
belgelerin orijinallerini de sunmalar› istenecektir.
Baflvuru S›ras›nda Sunulmas› Halinde Baflvuru Sahibinin
Lehine Olabilecek Destekleyici Belgeler:
Afla¤›daki belgelerin baflvuru s›ras›nda sunulmas› zorunlu
olmay›p, projelerin ba¤›ms›z de¤erlendiriciler taraf›ndan
de¤erlendirilmesi ve/veya bütçe revizyonu aflamalar›nda göz
önünde bulundurulmas› baflvuru sahibinin lehine olacakt›r:
• Kalite sertifika belgeleri,
• Teknik tasar›mlar/çizimler,
• Küçük ölçekli yap›m iflleri ile ilgili teknik projeler ve
keflif özetleri (malzeme, metraj, keflif listesi vb.).
Sözleflme Aflamas›nda Sunulmas› Gereken Zorunlu
Belgeler:
Sonuçlar›n aç›klanmas›ndan sonra baflar›l› bulunan proje
sahiplerine yap›lacak sözleflmeye davet bildirimine en fazla 10
ifl günü içerisinde gerekli belgelerin tamam› tedarik edilmifl
olarak icabet edilmedi¤i takdirde, baflvuru sahibi sözleflmeden
feragat etmifl say›lacakt›r. Dolay›s›yla, sözleflme
aflamas›nda sunulmas› gereken belgeler için ön haz›rl›k
yap›lmas›n›n gerekli olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.
Ajans, gerekli gördü¤ü durumlarda sözleflme aflamas›nda
afla¤›dakilere ilave belgeler talep edebilir. Ajans, projelerin
uygulama sürecinde bu belgeleri tekrar isteme hakk›n› sakl›
tutar.

5

Kamu görevlisinin tabi oldu¤u mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yap›labilmesi halinde bu ödemeler, uygun maliyet olarak de¤erlendirilir. Ayr›ca, kamu görevlilerinin
yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen flartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.
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• Mahalli ‹dareler D›fl›ndaki Baflvuru Sahibinin ve
Orta¤›n›n ilgili vergi dairesinden al›nm›fl vadesi geçmifl
borcu olmad›¤›n› gösteren ve Sözleflme tarihinden en
fazla 15 gün önce al›nm›fl resmi yaz› veya internet ç›kt›s›
(baflvuru sahibi ve/veya ortaklar› vergiden muaf ise
veya vergi mükellefi de¤ilse bunu kan›tlayan resmi yaz›)
(Yap›land›r›lm›fl bir borç olmas› durumunda borcun
yap›land›r›ld›¤›na ve düzenli ödendi¤ine dair belge/belgelerin
sunulmas› gerekmektedir.),
• Yap›land›r›lm›fl borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik
Kurumu’na borcu olmad›¤›n› gösteren ve sözleflme
tarihinden en fazla 15 gün önce al›nm›fl resmi yaz› veya
barkotlu internet ç›kt›s› (Baflvuru sahibi veya ortak
durumundaki kamu kurumlar› için bu flart aranmaz.)
(Yap›land›r›lm›fl bir borç olmas› durumunda borcun
yap›land›r›ld›¤›na ve düzenli ödendi¤ine dair belge/belgelerin
sunulmas› gerekmektedir.),
• Projenin uygulanmas› için kanunla zorunlu k›l›nm›fl
Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) Olumlu Karar› veya
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› / ‹l Müdürlükleri’nden
al›nm›fl ve Projenin uygulanmas› için ÇED Raporuna
ihtiyaç olmad›¤›n› gösteren yaz›,
• Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›ndan, Ajans taraf›ndan sa¤lanacak destek
miktar›n›n % 10’u kadar teminat yat›r›ld›¤›na dair banka
dekontu veya vadesi proje süresinin 3 ay fazlas›n›
kapsayacak flekilde düzenlenmifl teminat mektubu (Proje
süresi 6 ay ise teminat mektubu en az 9 ay› kapsamal›d›r.)
• Proje toplam bütçesinin binde 8.25’i kadar “Damga
Vergisi”nin, Vergi Dairesine yat›r›ld›¤›na dair belge
(Sözleflmenin imzaland›¤› gün veya takip eden 15 gün
içinde), veya “Damga Vergisi”nden muaf ise muafiyete
iliflkin belge,
• Mahalli idareler d›fl›ndaki baflvuru sahiplerinin söz konusu
projeye Ajans taraf›ndan sa¤lanacak destek tutar›n›n %
3’ü kadar ya da daha fazla bir mebla¤ için, herhangi bir
nedenle haklar›nda kesinleflmifl haciz ifllemi
bulunmad›¤›na dair taahhütname,
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• Projenin uygulanmas› için mutlaka gerekli olan ve Ajans
taraf›ndan sa¤lanan mali deste¤in % 30’unu geçmeyen
küçük ölçekli yap›m iflleri ile ilgili teknik projeler ve keflif
özetleri (malzeme, metraj, keflif listesi vb.)
• Yap›m, onar›m ve restorasyon konular›n› içeren projelerde
teknik tasar›mlar/çizimler/planlar,
• Projenin uygulama alan›na iliflkin belgeler (Kamu
kurumlar› d›fl›ndaki baflvuru sahipleri taraf›ndan noter
onayl› tapu sureti veya noter onayl› kira kontrat›
sunulmal›d›r.),
• Yap›lacak faaliyetler için gerekli olmas› halinde gerekli
yetki belgesi (ruhsat) ve di¤er izinler.

2.2.2 Baflvurular nereye ve nas›l yap›lacakt›r?
Potansiyel baflvuru sahiplerinin, faaliyet teklifi baflvurular›n›
Ajans’›n internet sitesinden eriflilebilecek Çevrimiçi Baflvuru
Sisteminden yapmalar› gerekmektedir. Faaliyet teklifine iliflkin
baflvuru, Çevrimiçi Baflvuru Sistemi arac›l›¤›yla Ajans’a iletildikten
sonra, Baflvuru Formu ve baflvuru esnas›nda sunulmas› gereken
di¤er eklerin ç›kt›s› sistem üzerinden al›nmal›, her sayfas›
paraflanmal›, gerekli yerler (Baflvuru Sahibinin Beyannamesi
vb.) yetkili kifliler taraf›ndan imzalanmal› ve destekleyici belgeler
ile birlikte Ajans’a sunulmal›d›r.
Sistem taraf›ndan üretilen ve yetkili kiflilerce her
sayfas› imzalanan / paraflanan proje baflvurular›, kapal›
arfliv klasörü içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo flirketi ile
veya elden (elden teslim eden kifliye, imzal› ve tarihli bir al›nd›
belgesi verilir) afla¤›daki adreslere yap›lmal›d›r.
BALIKES‹R
Güney Marmara Kalk›nma Ajans›
Paflaalan› Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi 36/B
Merkez/Bal›kesir
ÇANAKKALE
Güney Marmara Kalk›nma Ajans› Çanakkale Yat›r›m Destek Ofisi
Cevatpafla Mahallesi Kayserili Ahmet Pafla Caddesi ‹l Özel ‹dare
Merkez Binas› Kat:3 No: 26
Merkez/Çanakkale
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Baflka yollarla (örne¤in faks ya da elektronik posta ile) gönderilen
ya da baflka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
Baflvuru zarf›n›n üstüne sistem taraf›ndan verilen “Baflvuru
Kodu” ve “Mali Destek Program›n›n Ad› (Sosyal Kalk›nma
Mali Destek Program›)” aç›k bir flekilde yaz›lmal›d›r.

Bu tarih baflvurunun matbu olarak al›nmas› için son tarihtir,
çevrimiçi (online) baflvuru belgeleri doldurulmufl olsa dahi, son
baflvuru tarihi itibariyle Ajans’a matbu olarak teslim edilmeyen
baflvurular geçersizdir. Posta veya kargo flirketine ba¤l› gecikmeler
dikkate al›nmayacakt›r.

Baflvurular (Baflvuru Formu (EK-A), Bütçe (EK-B), Mant›ksal
Çerçeve (EK-C), Proje Kilit Personelinin Özgeçmiflleri (EK-D)
ve di¤er destekleyici belgeler 1 (bir) as›l ve 2 (iki) suret olarak
haz›rlanmal›d›r. As›l belgeler k›rm›z› renkli dosyaya, suretler
ise mavi renkli dosyalara yerlefltirilmelidir. Son olarak bahsi
geçen bu 3 (üç) dosya da bir arfliv klasörüne yerlefltirilerek
Ajans’a sunulmal›d›r.

Baflar›l› projelerin puanlar› aras›nda eflitlik olmas› halinde dikkate
al›nacak hususlardan birinin baflvuru tarihi ve saati olmas›
sebebiyle, haz›rl›¤› tamamlanan projelerin en erken zamanda
Ajans’a teslim edilmesi tavsiye edilmektedir.

2.2.4 Daha fazla bilgi almak için
Sorular›n›z›, tekliflerin al›nmas› için belirlenen son tarihten 20
gün öncesine kadar, teklif ça¤r›s›n›n referans numaras›n›, aç›k
bir flekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile afla¤›daki
adrese veya faks numaras›na gönderebilirsiniz.
E-posta adresi
Faks

: sosyal2013@gmka.org.tr
: 0 266 246 17 00

Sorular›n yan›tlar›, Ajans’a ulaflma tarihinden sonra en geç 10
gün içerisinde www.gmka.org.tr adresinde “S›kça Sorulan
Sorular” bafll›¤› alt›nda yay›nlanacak ve baflvuru sahiplerine
ayr›ca bir bildirimde bulunulmayacakt›r.

Arfliv Klasörü
Baflvuru dosyas›n›n resmi yaz› ekinde Ajans’a sunulmas›
gerekmektedir.
Baflvuru sahipleri baflvurular›n›n, eksiksiz olup olmad›¤›n› Baflvuru
Formu’nda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam
olmayan baflvurular reddedilecektir.
Çevrimiçi (online) baflvurusu yap›l›p, Ajans’a matbu olarak
teslim edilmeyen proje teklifleri reddedilecektir.

2.2.3 Baflvurular›n al›nmas› için son tarih
Baflvurular›n al›nmas› için son tarih 15 fiubat 2013 Saat
17:00’dir. Son baflvuru zaman›ndan sonra al›nan baflvurular,
hiçbir flekilde de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r.

Tüm adaylara eflit davran›lacak ve bir baflvuru sahibine sa¤lanan
bilgi S›kça Sorulan Sorular arac›l›¤›yla di¤er baflvuru sahiplerine
de sunulacakt›r.
Tüm resmi aç›klamalar ve talep edilen bilgi Ajans taraf›ndan
sa¤lanacakt›r. S›kça Sorulan Sorular listesinde ve Baflvuru
Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi baflvuru sahipleri
ve Ajans için ba¤lay›c› nitelik tafl›mamaktad›r.

2.3 Baflvurular›n De¤erlendirilmesi
ve Seçilmesi
Baflvurular, Ajans taraf›ndan ba¤›ms›z de¤erlendiriciler ve
de¤erlendirme komitesi deste¤i ile incelenip de¤erlendirilecektir.
Baflvuru sahipleri taraf›ndan sunulan projeler afla¤›da aç›klanan
aflama ve kriterlere göre incelenecek ve de¤erlendirilecektir.
De¤erlendirme süreci temel olarak iki aflamadan oluflmaktad›r:
ön inceleme ile teknik ve mali de¤erlendirme
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(1) Ön ‹nceleme
Yaln›zca zaman›nda teslim edilen projeler ön incelemeye al›n›r.
Ön inceleme aflamas›nda idari kontrol ile uygunluk kontrolü
yap›l›r.
a) ‹dari Kontrol
Baflvurular öncelikle flekli uygunluk aç›s›ndan idari kontrole
tabi tutulacakt›r. ‹dari kontrolde, afla¤›da yer alan ‹dari Kontrol
Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmedi¤i
kontrol edilmektedir. ‹stenilen bilgilerden herhangi biri eksik

veya yanl›fl ise, proje teklifi yaln›zca bu esasa dayanarak
reddedilebilecek ve proje teklifi bu noktadan sonra art›k
de¤erlendirilmeyecektir.
Eksik evraklar›n tamamlat›lmas›na karar verilen baflvurular için
yap›lacak bildirimde evraklar›n tamamlanmas› için verilen süre,
Baflvuru Formu’nda belirtilen iletiflim bilgileri ›fl›¤›nda yaz›l›
bildirimin baflvuru sahibine ulaflmas›ndan itibaren (yani tebligat
tarihi itibariyle) bafllayacakt›r.

‹DAR‹ KONTROL L‹STES‹
PROJEN‹Z‹ TESL‹M ETMEDEN ÖNCE, AfiA⁄IDAK‹ MADDELER‹N HER
B‹R‹N‹N TAMAMLANDI⁄INI VE BAfiVURUNUZUN AfiA⁄IDAK‹
KR‹TERLERE UYGUN OLDU⁄UNU KONTROL ED‹N‹Z.
(Lütfen bütün kutucuklar›n dolduruldu¤undan emin olunuz.)
Kriterler
1. Elektronik Baflvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak baflvuru yap›lm›flt›r.
Sistemde yer alan baflvuru ile Ajans’a sunulan Baflvuru Dosyas› ayn› bilgileri
içermektedir.
2. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak haz›rlanm›flt›r.
3. Baflvuru Formu (EK A) tüm bölümleri eksiksiz flekilde doldurulmufltur.
4. Baflvuru Formu (EK A) bir as›l ve iki suret halinde teslim edilmifltir.
5. Bütçe dokümanlar›:
Bütçe (EK B-1)
Beklenen Finansman Kaynaklar› (EK B-2)
Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3)
Baflvuru Formu’nda belirtildi¤i flekliyle doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve iki
suret halinde eklenmifltir.
6. Baflvuru Formu (EK A) ve Bütçe Formu’nda (EK B) talep edilen destek miktarlar›
birbirleri ile tutarl›d›r/ayn›d›r.
7. Projenin Mant›ksal Çerçevesi (EK C) doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve iki
suret halinde eklenmifltir.
www.gmka.org.tr

Baflvuru sahibi
taraf›ndan
doldurulacakt›r.

Ajans
taraf›ndan
doldurulacakt›r.

Evet

Evet

Hay›r

Hay›r
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Hay›r

8. Proje Kilit Personelinin Özgeçmiflleri (EK D) doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve
iki suret halinde eklenmifltir.
9. Baflvuru Formu’nda yer alan Baflvuru Sahibinin Beyannamesi, baflvuru sahibinin yetkili
temsilcisi taraf›ndan imzalam›fl, mühürlenmifl/kaflelenmifltir.
10. Bütçe (EK B-1, EK B-2, EK B-3) baflvuru sahibinin yetkili temsilcisi taraf›ndan
imzalam›fl, mühürlenmifl/kaflelenmifltir.
11. Ortakl›k Beyannamesi (ortak varsa) her bir ortak için ayr› ayr› haz›rlanm›fl, baflvuru
sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortaklar›n yetkili temsilcileri taraf›ndan imzalanm›flt›r.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD (Gerekli De¤il) yaz›n›z.
12. ‹fltirakçi Beyannamesi, tüm ifltirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri taraf›ndan
imzalanm›flt›r.
Proje kapsam›nda ifltirakçi kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
13. Baflvuru Formu ve di¤er eklerin tüm sayfalar› yetkili kifli taraf›ndan paraflanm›flt›r.
14. Baflvuru sahibinin imzal› ve mühürlü kurulufl belgesi, tüzü¤ü veya kurulufl sözleflmesi
sunulmufltur.
(Kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversitelerin
baflvuru sahibi olarak proje kapsam›nda yer almas› durumunda ilgili kurumun en üst
yetkilisi taraf›ndan imzalanm›fl, kurulufl kanununa at›fta bulunulmakta olan, kurulu oldu¤u
ilin belirtildi¤i bir yaz›n›n sunulmas› yeterli olacakt›r.
15. Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmas› durumunda; ortak kuruluflun imzal› ve
mühürlü kurulufl belgesi, tüzü¤ü veya kurulufl sözleflmesi sunulmufltur.
(Kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversitelerin
ortak olarak proje kapsam›nda yer almas›n›n söz konusu olmas› durumunda ilgili kurumun
en üst yetkilisi taraf›ndan imzalanm›fl, kurulufl kanununa at›fta bulunulmakta olan, kurulu
oldu¤u ilin belirtildi¤i bir yaz›n›n sunulmas› yeterli olacakt›r. Proje kapsam›nda ortak
kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
16. Baflvuru sahibi TR22 Düzey 2 Bölgesi’nden baflka bir bölgede kay›tl› ise, TR22 Düzey
2 Bölgesi dahilindeki herhangi birisinde flube kayd› oldu¤unu gösterir belge bir as›l, iki
suret halinde sunulmufltur.
(Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçeklefltirilmesi flart›yla ortaklar için bu belge
aranmaz.)
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Kriterler

17. Baflvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluflun;
• Ba¤›ms›z bir denetim flirketi/yeminli mali müflavir/serbest muhasebeci
mali müflavir veya yerel vergi dairesi taraf›ndan onaylanm›fl en son y›la
ait kesin hesaplar› (bilanço/gelir tablosu/mizan cetveli), veya
• Kamu kurumlar›, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n yetkili kifli, organ ya da kurumlarca
onaylanm›fl 2011 y›l›na ait kesin hesaplar› (ödenek miktar›n› gösterir
onayl› tablo/bilanço/gelir tablosu/mizan cetveli), veya
• Bilançosu olmayan kurumlar›n sadece onaylanm›fl en son y›la ait kesin
hesaplar› veya
• Bilançosu olmayan belediyelerin ve di¤er yerel yönetimlerin sadece
onaylanan en son y›la ait bütçeleri,
bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
18. Baflvuru sahibinin yetkili karar organ› taraf›ndan al›nan ve proje baflvurusunda
bulunmaya, sözleflme ve di¤er belgeleri imzalamaya, proje teklifi destek almaya hak
kazanmas› durumunda projeye iliflkin çal›flmalar› yürütmeye yetkili olan kifli(ler)in
belirtildi¤i karar bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
19. Varsa her bir orta¤›n yetkili karar organ› taraf›ndan al›nan; orta¤›n temsile, ilzama
ve proje talebine iliflkin belgelerini imzalamaya yönelik yetki(lendirme) belgesi bir as›l,
iki suret halinde sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
20. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli
idare birlikleri ve üniversitelerin Baflvuru sahibi olmas› durumunda temsil ve ilzama
yetkili kiflilere ait tatbiki imzalar sunulmufltur.
21. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli
idare birlikleri, kamu kurum niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üniversitelerin d›fl›ndaki
Baflvuru sahiplerinin temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter onayl› imza sirküleri
sunulmufltur.
22. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli
idare birlikleri ve üniversitelerin ortak olmas› durumunda temsil ve ilzama yetkili kiflilere
ait tatbiki imzalar sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
23. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli
idare birlikleri, kamu kurum niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üniversiteler d›fl›ndaki
ortaklar›, temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter onayl› imza sirküleri sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
www.gmka.org.tr
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Hay›r

Evet

23

Hay›r

24. Kamu kurumu statüsünde olan baflvuru Ssahipleri taraf›ndan imzalanmas›,
kaflelenmesi gereken Genel Taahhütname sunulmufltur.
25. Kamu kurumu statüsünde olmayan baflvuru sahipleri taraf›ndan imzalanmas›,
kaflelenmesi gereken Genel Taahhütname sunulmufltur.
26. Baflvuru sahibinin Üniversitelere ba¤l› “Uygulama ve Araflt›rma Merkezi”,
“Fakülte”, “Yüksekokul” veya “Enstitü” olmas› durumunda; 5018 Say›l› Kanunun
3’üncü maddesinde tan›mlanan “Harcama Birimi” olduklar›n› ispatlay›c› belge
sunulmufltur.
27. Kooperatiflerin ortaklar›na kâr da¤›t›lmas›n› yasaklayan hükmün bulundu¤u
tüzü¤ü veya en az befl y›l boyunca ortak d›fl› ifllemlerden ve kurumlar vergisinden
istisna tutulmayan di¤er ifllemlerden elde edilen gelir-gider farklar›n›n ortaklara
da¤›t›lmayaca¤›na dair Genel Kurul Karar› bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
28. Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet sat›n
al›m› için ayn› kapsamda haz›rlanm›fl en az 3 proforma fatura
Antetli ka¤›tta, bilgisayarla yaz›lm›fl, kaflelenmifl ve imzalanm›fl
flekilde sunulmal›d›r. Proforma faturada (ve/veya teklifte), al›nacak makine ya
da ekipman›n marka, model ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Proforma faturalar›n
ilgili bütçe kalemleri “EK-B1: Faaliyet Bütçesi” kapsam›nda ele al›nan bütçe
kalemleri) do¤rultusunda numaraland›r›lmas› gerekmektedir.
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b) Uygunluk Kontrolü
Baflvuru sahibinin, ortaklar›n›n (ve varsa ifltirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere
uygunlu¤unun kontrolü afla¤›da yer alan listeye göre yap›l›r.

UYGUNLUK KONTROL L‹STES‹
PROJEN‹Z‹ TESL‹M ETMEDEN ÖNCE, AfiA⁄IDAK‹ MADDELER‹N HER
B‹R‹N‹N TAMAMLANDI⁄INI VE BAfiVURUNUZUN AfiA⁄IDAK‹
KR‹TERLERE UYGUN OLDU⁄UNU KONTROL ED‹N‹Z.
(Lütfen bütün kutucuklar›n dolduruldu¤undan emin olunuz.)
Kriterler
1. Baflvuru sahibi uygundur.
2. Baflvuru sahibi 2013 y›l› teklif ça¤r›lar›ndan yaln›zca 1 (bir) tanesine baflvuruda
bulunmufltur.
3. Baflvuru sahibi bu program kapsam›nda en fazla 2 proje baflvurusunda bulunmufltur.
4. Varsa ortaklar uygundur.
5. Proje TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde uygulanacakt›r.
6. Baflvuru sahibinin merkezi ya da yasal flubesi(leri), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde
kay›tl›d›r.
7. Proje konusu ve faaliyetleri, teklif ça¤r›s›n›n ilan edildi¤i tarihten önce baflvuru
sahibinin ve varsa ortaklar›n›n ifltigal/faaliyet alan›(lar›) içerisindedir.
8. Baflvuru sahibi ve varsa ortaklar› ve ‹fltirakçileri, siyasi parti veya bunlar›n alt
birimi de¤ildir.
9. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aflmamaktad›r (azami 6 ay).
10. Talep edilen destek tutar›, izin verilen asgari destek tutar›ndan düflük de¤ildir.
(50.000 TL)
11. Talep edilen destek tutar›, izin verilen azami destek tutar›ndan yüksek de¤ildir.
(250.000 TL)
12. Talep edilen destek oran›, uygun toplam bütçenin % 25’inden az; % 90’›ndan
fazla de¤ildir.

Baflvuru sahibi
taraf›ndan
doldurulacakt›r.

Ajans
taraf›ndan
doldurulacakt›r.

Evet

Evet

Hay›r

Hay›r
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Hay›r

13. ‹dari maliyetler uygun do¤rudan maliyetlerin % 2’sini aflmamaktad›r
14. ‹nsan Kaynaklar›” ve “Seyahat” maliyetlerinin toplam› proje toplam uygun
maliyetinin % 15’ini aflmamaktad›r.
15. Yerel ofis maliyetleri toplam› 10.000 TL’yi aflmamaktad›r.
16. Baflvuru sahibi bir kamu kurumu veya belediye ise, projenin uygulanaca¤› yer
bunlar taraf›ndan iflletilen misafirhane, ö¤retmenevi, sosyal tesis gibi bir iflletme
de¤ildir.
17. Proje (Bölüm 2.1.3’te s›ralanan) içerilmemesi gereken konular› (siyasi veya
etnik içerikli faaliyetler ve di¤erleri) içermemektedir.
18. Proje sahibi, ortaklar ve ifltirakçiler, siyasi parti veya bunlar›n alt birimi de¤ildir.
19. Bütçede rehberde yer alan uygun olmayan maliyetler bafll›¤› alt›ndaki herhangi
bir kalem için talepte bulunulmam›flt›r.
20. Proje, baflvurudan önce bafllat›lmam›flt›r ve baflka bir ulusal veya uluslararas›
program kapsam›ndaki destek unsurlar›ndan yararlanmam›flt›r.
Sadece ön incelemeyi geçen baflvurular de¤erlendirme iflleminin
sonraki safhalar›na al›nacakt›r.
(2) Teknik ve Mali De¤erlendirme
Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere baflvurular, afla¤›da
yer alan De¤erlendirme Tablosundaki kriterlere göre
de¤erlendirilecektir. De¤erlendirmede s›ras› ile baflvuran›n mali
ve yönetim kapasitesi, proje konusunun program›n amaç ve
öncelikleri ile ilgilili¤i, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerlili¤i,
projenin destek sonras› sürdürülebilirli¤i ile projenin bütçe ve
maliyet etkinli¤i göz önüne al›nacakt›r.
De¤erlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayr›lm›flt›r.
Her alt bölüme, afla¤›daki esaslara göre 1 ile 5 aras›nda bir
puan verilecektir:
1 = çok zay›f; 2 = zay›f; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.

Bu de¤erlendirmenin sonunda projeler, altm›fl befl (65) ve
üzerinde puan alan baflvurular baflar›l› projeler olarak listelenir.
Baflvurular en yüksek puan› alan tekliften bafllayarak s›ralan›r
ve destek da¤›t›m› bu rehberde belirtilen teklif çe¤r›s›n›n toplam
bütçesi çerçevesinde söz konusu s›ralamaya göre yap›l›r.
Eflit puan alan baflvurular bak›m›ndan; ayn› yararlan›c› taraf›ndan
sunulan tek proje baflvurusu niteli¤inde olanlar, bu hususta
eflitlik olmas› halinde “Mali ve Teknik Kapasite” ve “‹lgililik”
bölümlerinden al›nan puanlar›n ortalamas› en yüksek olanlar
dikkate al›n›r, bu hususta da eflitlik olmas› halinde baflvuru
tarihi ve saati esas al›n›r.
Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam
baflar› puan›na ek olarak, de¤erlendirme tablosunun ilk iki
bölümünde incelenen “Mali ve Teknik Kapasite” bafll›¤›ndan
en az 12 puan (20 puan üzerinden) ve ayn› zamanda “‹lgililik”
bafll›¤›ndan en az 15 puan (25 üzerinden) almas› koflulu
aranmaktad›r.
TR22/13/SK01
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Bölüm
1. Mali ve Teknik Kapasite

Puan
20

1.1 Baflvuru sahibi ve ortaklar› proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2 Baflvuru sahibi ve ortaklar› yeterli teknik uzmanl›¤a sahip mi?
(Ele al›nacak konular hakk›nda yeterli bilgileri var m›?)

5

1.3 Baflvuru sahibi ve ortaklar› yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)

5

1.4 Baflvuru sahibi istikrarl› ve yeterli finansman kaynaklar›na sahip mi?

5

2. ‹lgililik

25

2.1 Proje, teklif ça¤r›s›n›n amaçlar›yla ne kadar ilgili?

5

2.2 Proje, teklif ça¤r›s›n›n öncelikleri ile ne kadar ilgili?

5

2.3 Proje, hedef bölge veya bölgelerin ihtiyaçlar› ve sorunlar› ile ne kadar ilgili?

5
5

2.4 Hedef gruplar, nihai yararlan›c›lar ve bunlar›n sorunlar› yeterince tan›mlanm›fl m›?
2.5 Hedef gruplar ve nihai yararlan›c›lar›n söz konusu sorunlar›n›n ve ihtiyaçlar›n›n bu projeyle nas›l
giderilece¤i aç›klanm›fl m›?
3. Yöntem

5

30

3.1 Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

5

3.2 Önerilen faaliyetler hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?

5

3.3 Projenin genel tasar›m› ne kadar tutarl›?
(Proje, söz konusu sorunlar›n bir analizini yans›t›yor mu; d›fl faktörler göz önüne al›nm›fl m› ve bir
de¤erlendirme öngörüyor mu?)

5

3.4 Ortaklar›n projeye kat›l›m ve katk› düzeyi yeterli mi?
5
Not : 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koflulu, orta¤›n ve baflvuru sahibinin TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin
farkl› illerinde kurulu olmas›d›r. Di¤er ortakl›klarda 1-3 puan, ortak bulunmamas› halinde ise 1-2
puan aras›nda de¤erlendirme yap›lacakt›r.
3.5 Faaliyet plan› aç›k ve uygulanabilir nitelikte mi?

www.gmka.org.tr
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Bölüm

Puan

3.6 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak do¤rulanabilir ve gerçekçi göstergeler yer
al›yor mu?

5

4. Sürdürülebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olmas› bekleniyor mu?
(Etkilenen iflletme say›s›, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kal›c› oluflturulan istihdam, sosyal faydalar,
sa¤lanan e¤itim f›rsatlar›, teflvik edilen yeni sermaye yat›r›mlar›, bölgenin genel ekonomik ortam›nda
sa¤lanan geliflmeler vb. dâhil olmak üzere)

5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir?
(Proje sonuçlar›n›n yinelenmesi ve daha genifl alanlar› etkilemesi ile bilgi yay›lmas› dâhil olmak üzere)

5

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçlar› sürdürülebilir mi?

5

-Mali aç›dan (Destek sona erdikten sonra faaliyetler nas›l finanse edilecek?)
-Çevresel aç›dan (Proje çevrenin korunmas›na katk› sa¤layacak m›?)
-Kurumsal aç›dan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tan›yan yap›lar proje sonunda da devam
edecek mi? Projenin sonuçlar› yerel olarak sahiplenilecek mi?)
5. Bütçe ve maliyet etkinli¤i

10

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras›ndaki oran yeterli mi?

5

5.2 Yap›lmas› öngörülen harcamalar projenin uygulanmas› için gerekli mi?

5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN

100
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2.4 De¤erlendirme Sonucunun
Bildirilmesi

2.5 Sözleflme ‹mzalanmas› ve
Uygulama Koflullar›

2.4.1 Bildirimin ‹çeri¤i

Destek karar›n› takiben, verilecek destek miktar› ve uygulamaya
iliflkin ilke ve kurallar, baflvuru sahibi ile Ajans aras›nda
imzalanacak bir sözleflmeye ba¤lan›r.

Desteklenecek asil Proje listesi Ajans’›n ve Kalk›nma Bakanl›¤›’n›n
internet sitesinde ilan edilir. Ayr›ca destek almaya hak kazanan
baflvuru sahipleri yaz›l› olarak bilgilendirilir ve sözleflme
imzalamaya davet edilirler. Projeleri yedek listede yer alan ve
mali destek almaya hak kazanamayan projeler de gerekçeleriyle
birlikte ve yaz›l› olarak sahiplerine bildirilir.
Baflvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi karar›, afla¤›da
belirtilen gerekçelere dayand›r›lacakt›r:
•
•
•
•

•
•
•
•

Baflvuru, son baflvuru tarihinden sonra al›nm›flt›r;
Baflvuru eksiktir veya belirtilen idari koflullara uygun
de¤ildir;
Baflvuru sahibi veya ortaklar›ndan biri ya da bir kaç›
uygun de¤ildir;
Proje uygun de¤ildir (örne¤in teklif edilen projenin
program kapsam›nda olmamas›, teklifin izin verilen
azami süreyi aflmas›, talep edilen katk›n›n izin verilen
azami katk›dan daha fazla olmas› vb.);
Proje, konuyla yeterince ilgili de¤ildir ve/veya baflvuru
sahibinin mali ve teknik kapasitesi yeterli de¤ildir;
Proje, teknik ve mali aç›dan, seçilmifl olan di¤er
projelere göre daha az puan alm›flt›r;
Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaç›
belirtilen son tarihten önce teslim edilmemifltir;
Bu Rehberde bulunan herhangi baflka bir kritere
uyulmam›flt›r.

Ajans’›n bir baflvuruyu reddetme ya da destek vermeme
karar› nihaidir.
2.4.2 Öngörülen Zaman Çizelgesi
De¤erlendirme sonuçlar› hakk›nda baflvuru sahiplerini
bilgilendirmek için Ajans’›n planlad›¤› tarih 15 May›s 2013‘tür.
Bu tarih kesin olmay›p, proje say›s›na göre de¤iflebilecektir.

www.gmka.org.tr

Kamu kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar›ndan, her bir proje
için sözleflmede öngörülen toplam destek miktar›n›n en az
% 10’u tutar›nda teminat al›n›r.
Ajans taraf›ndan teminat olarak kabul edilebilecek de¤erler
flunlard›r:
a) Tedavüldeki Türk paras›,
b) Bankalar veya kat›l›m bankalar› taraf›ndan verilen teminat
mektuplar›,
c) Genel sekreter taraf›ndan teklif edilip yönetim kurulunca
onaylanan di¤er teminatlar.
Teminatlar, Ajans taraf›ndan nakit olarak teslim al›namaz.
Yararlan›c›n›n teminat› Ajans›n bildirece¤i banka hesap numaras›na
yat›rd›¤›na dair dekontu, sözleflme esnas›nda ibraz› zorunludur.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di¤er de¤erlerle
de¤ifltirilebilir. Karma de¤erlerden oluflan teminatlar Ajans
taraf›ndan kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yap›lmas›n›
müteakip yararlan›c›n›n gerekli belgeleri sunarak talep etmesi
halinde serbest b›rak›l›r.
Sözleflmeler, baflvuru sahiplerine yap›lacak tebli¤i müteakip en
geç 10 ifl günü içerisinde imzalan›r. Baflvuru sahiplerinin bu
süre zarf›nda sözleflme imzalamak üzere Ajans’a baflvurmamas›
halinde destek karar› iptal edilir. Bunlar›n yerine, öngörülen
toplam destek bütçesiyle s›n›rl› olmak kofluluyla, yedek listede
yer alan baflvuru sahipleri sözleflme imzalamak üzere en yüksek
puanl› projeden bafllamak üzere sözleflme imzalamaya davet
edilir. Yedek listeden davet usulü bak›m›ndan da yukar›daki
hükümler aynen uygulan›r.
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Sözleflme özellikle afla¤›da belirtilen haklar› ve yükümlülükleri
düzenler:

destek miktar›n›n % 40’›, yararlan›c›ya ait sözleflmede belirtilen
banka hesab›na ön ödeme olarak aktar›l›r.

Kesin destek tutar›: Azami destek tutar› sözleflmede
belirtilecektir. Bölüm 2.1.4’te aç›kland›¤› gibi, bu tutar, tahminlere
dayal› bir flekilde haz›rlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir.
Kesin destek tutar›, proje sona erdi¤inde ve nihai rapor
sunuldu¤unda kesinlik kazanacakt›r. Mali destek hiçbir koflulda
sözleflmede belirtilen tutar› geçemez, sözleflme tutar›n› aflan ek
ödeme yap›lamaz ve yararlan›c› taraf›ndan ayn› sözleflme
kapsam›nda ek destek talebinde bulunulamaz.

Ajans taraf›ndan ön ödeme sonras›nda yap›lacak di¤er ödemeler,
hakedifl esas›na göre gerçeklefltirilir. Buna göre, ön ödeme
tutar›n›n ve ayn› oranda yararlan›c›n›n eflfinansman tutar›n›n
usulüne uygun harcand›¤›n› gösteren belgelerin ara/nihai
raporlarla birlikte Ajans’a sunulmas›, ilgili raporlar›n Ajans
taraf›ndan incelenip uygun bulunmas› ve onaylanmas›ndan
sonra; (sözleflmede aksi belirtilmedi¤i takdirde) ara
ödemede destek miktar›n›n % 40’› ve son ödemede % 20’si
destek yararlan›c›s›n›n banka hesab›na 30 gün içerisinde aktar›l›r.
Yararlan›c› taraf›ndan ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne
uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlan›c›ya hiçbir
ödeme yap›lmaz.

Hedeflerin gerçeklefltirilememesi: Yararlan›c›n›n sözleflme
koflullar›n› yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutar›n›
azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarlar›n tamamen
ya da k›smen geri ödenmesini talep edebilir. Ayr›ca desteklenen
proje veya faaliyet kapsam›nda, Ajans taraf›ndan istenen bilgi
ve belgelerin zaman›nda ve eksiksiz verilmemesi, izleme
ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlar›na eriflimin
zorlaflt›r›lmas› yahut engellenmesi veya projenin sözleflmeye,
eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun flekilde yürütülmedi¤inin
tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleflmeyi
feshederek buna iliflkin mevzuatta ve sözleflmede belirtilen
hukuki yollara baflvurabilir.
Sözleflmenin de¤ifltirilmesi: Yararlan›c›lar›n projelerini,
Ajans ile imzalad›klar› sözleflme hükümleri do¤rultusunda
uygulamalar› esast›r. Ancak sözleflmenin imzalanmas›ndan sonra
projenin uygulamas›n› zorlaflt›racak veya geciktirecek önceden
öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep
söz konusu ise sözleflme taraflar›n mutabakat› ile uygulaman›n
herhangi bir safhas›nda de¤ifltirilebilir ve/veya proje uygulamas›n›n
tamam› veya bir k›sm› ask›ya al›nabilir.
Raporlar: Yararlan›c›lar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen
ilerleme ve gerçekleflmeleri içeren raporlar sunmak zorundad›r.
Bunlar; sözleflmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlan›c›
beyan raporlar›, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin
tamamlanmas›n› takiben sunulacak nihai rapor ile projenin
etkilerinin de¤erlendirilebilmesi amac›yla sunulacak proje sonras›
de¤erlendirme raporundan oluflmaktad›r. Ayr›ca Ajans,
yararlan›c›dan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Ödemeler: Sözleflmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir
nitelikteki teminat flart›n›n yararlan›c› taraf›ndan yerine getirilmifl
olmas› kayd›yla, (sözleflmede aksi belirtilmedi¤i takdirde)

Projeye ait kay›tlar: Yararlan›c›, proje uygulanmas›na dair
tüm hesap ve kay›tlar› fleffaf bir flekilde tutmakla yükümlüdür.
Bu kay›tlar deste¤in son ödemesinin yap›lmas›ndan sonra 5
(befl) y›l süreyle saklanmal›d›r.
Denetim: Gerekti¤inde yap›lacak denetimler s›ras›nda yararlan›c›,
proje uygulama ve yönetim mekanlar›na eriflimi zorlaflt›rmamak
yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
görevli personele zaman›nda sunmak zorundad›r. Sözleflme
hükümleri, Ajans taraf›ndan hem kay›tlar üzerinde hem de yerinde
yap›labilecek denetimlere olanak tan›yacakt›r.
Ajans destek miktar› 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün
projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin alt›ndaki
projelerde kendi belirleyece¤i ve baflvuru rehberinde belirtece¤i
kriterlere (destek miktar›, yararlan›c›n›n yasal statüsü vs.) göre
denetim raporu talep edebilir. Yasal denetim konusunda ulusal
veya uluslararas› kabul görmüfl bir denetim kurumuna (Yeminli
Mali Müflavirler/Sermaye Piyasas› Kurulunca onaylanm›fl Ba¤›ms›z
Denetim fiirketi) mensup onayl› bir denetçi yeminli mali müflavir
taraf›ndan yap›lmal›d›r. Söz konusu denetim raporunun sunulmas›
nihai ödemenin yap›lmas› için gereklidir.
Tan›t›m ve görünürlük: Yararlan›c›lar, ortaklar› ve alt
yükleniciler, hizmet, mal al›m› ve yap›m iflleri faaliyetlerinde
Ajans›n sa¤lad›¤› mali deste¤i ve Kalk›nma Bakanl›¤›’n›n genel
koordinasyonunu görünür k›lmak ve tan›tmak için, Ajans›n
internet sitesinde (www.gmka.org.tr) yay›nlanan “Görünürlük
Usül ve Esaslar› Rehber”ine uygun olarak gerekli önlemleri al›r.
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Sat›n alma ifllemleri: ‹hale ve sat›n alma faaliyetleri, harcama
usul ve esaslar› ilgili kanunlarca belirlenmifl olan kurum ve
kurulufllar, bu program çerçevesinde desteklenen faaliyetler
kapsam›nda yapacaklar› sat›n alma faaliyetlerini tabi olduklar›
sat›n alma mevzuat› çerçevesinde gerçeklefltirirler. Di¤er kurum
ve kurulufllar›n uyacaklar› sat›n alma usul ve esaslar› ise
sözleflmenin ekinde (Bak›n›z: EK-1) tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca,
uygulama aflamas›nda sat›n alma usullerine iliflkin detayl› bilgi
ve dokümanlar Ajans’›n internet sitesinde (www.gmka.org.tr)
yay›nlanan “Proje Uygulama Rehberi” ve “Sat›n Alma Rehberi”nde
yer almaktad›r.
Programlar kapsam›nda al›m› desteklenen alet, teçhizat, yaz›l›m,
malzeme ve sistemler ile yap›m› gerçeklefltirilen tesislerin
mülkiyeti yararlan›c›ya aittir. Ancak yararlan›c›n›n, sözleflme
kapsam›nda sa¤lanm›fl tesis, makine, ekipman, teçhizat ve di¤er
malzemelerin, Ajans›n gerekçeli ve yaz›l› izni olmaks›z›n projenin
sona ermesinden itibaren üç y›l süreyle mülkiyetini baflkas›na
devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede
tan›mlanan ifl d›fl›nda baflka bir ifl için kullanamaz. Bu kurala
uyulmamas› halinde mevzuat ve sözleflme kurallar› uyar›nca
hukuki yollara baflvurulur.

www.gmka.org.tr
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EKLER

EK A

: Baflvuru Formu (Çevrimiçi baflvuru sistemi üzerinden doldurulacakt›r)

EK B

: Bütçe (Çevrimiçi baflvuru sistemi üzerinden doldurulacakt›r)
•
•
•

EK B-1: Faaliyet Bütçesi,
EK B-2: Beklenen Finansman Kaynaklar›,
EK B-3: Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi.

EK C

: Mant›ksal Çerçeve (Çevrimiçi baflvuru sistemi üzerinden doldurulacakt›r)

EK D

: Proje Kilit Personelinin Özgeçmiflleri (Çevrimiçi baflvuru sistemi üzerinden doldurulacakt›r)

EK E

: Destekleyici Belge Örnekleri (Örnekleri verilen belgeler d›fl›nda da sunulmas› gerekebilecek ilave belgeler oldu¤u
unutulmamal›d›r)

EK F

: Bütçe Haz›rlama Rehberi

EK G

: Örnek Performans Göstergeleri

Bilgi Amaçl› Ekler (Ajans internet sitesinde bulunmaktad›r) :
EK
EK
EK
EK
EK

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Standart Sözleflme-Genel Koflullar
“Proje Bütçesi” Haz›rlan›rken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Görünürlük Usül ve Esaslar› Rehberi
Sat›n Alma Rehberi
Proje Uygulama Rehberi

Sosyal Kalkınma
Mali Destek Programı
2013Y›l› Proje Teklif Ça¤r›s›
Baflvuru Formu
Referans No: TR22 / 13 / SK01
K A R A M A C I G Ü T M E Y E N K U R U L U fi L A R
Son Baflvuru Tarihi : 15/02/2013 saat 17:00

Baflvuru Sahibini Ad›

:

Proje Ad›

:

Baflvuru Kodu

:

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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BAfiVURU VER‹ G‹R‹fi FORMU
Proje baflvurular›n›z› matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajans›n internet sitesinden eriflilebilecek bilgi sistemindeki1 Baflvuru
Veri Girifl Formunu doldurarak sisteme yüklemeniz zorunludur. Sistem, yap›lan baflvurular için otomatik olarak bir baflvuru kodu
üretecek olup, bu kod baflvuru sürecindeki tüm ifllemlerde kullan›lacakt›r.

Genel Bilgiler
Baflvuru Kodu
Destek Program›
Projenin Öncelik Alan›
Proje Ad›
Projenin etkileyece¤i göstergeler
Proje Süresi
Proje Toplam Bütçesi
Talep Edilen Destek Miktar›
Talep Edilen Destek Yüzdesi
Yararlan›c›
Varsa Proje Ortaklar›n›n Say›s›
Yararlan›c›n›n Hukuki Statüsü
Proje Alan›nda Deneyim Süresi (Y›l)

TR22/13/SK01
2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›

…..Ay (6 aydan daha fazla olamaz)

‹letiflim Bilgileri
Telefon Numaras›
Faks Numaras›
Cep Telefonu Numaras›
Posta Adresi
Elektronik posta adresi (e-mail)
Proje Ortaklar›n›n Ad ve Soyadlar›
(Tüzel Kiflilikse Unvan›)

Önemli Not: Herhangi bir adres, telefon numaras›, faks numaras› ve elektronik posta adresi de¤iflikli¤i Güney Marmara Kalk›nma
Ajans›’na yaz›l› olarak bildirilmelidir. Güney Marmara Kalk›nma Ajans›, Baflvuru Sahibinin Baflvuru Formunda beyan etti¤i iletiflim
bilgileri do¤rultusunda Baflvuru Sahibi ile gerekti¤inde iletiflim kuramad›¤› takdirde, bu durumdan sorumlu tutulamaz.
1

www.gmka.org.tr
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Güney Marmara Kalk›nma Ajans›

I PROJE
1. TANIM
1.1 Bafll›k
Projenin bafll›¤›n› buraya yaz›n›z

1.2 Projenin uygulanaca¤› yer(ler)

‹li

:

‹lçesi

:

Köyü

:

Mahallesi

:

1.3 Proje Maliyeti ve Güney Marmara Kalk›nma Ajans›ndan ‹stenen Destek Tutar›
Güney Marmara

Projenin Toplam Uygun
Maliyeti

Kalk›nma Ajans›ndan ‹stenen
Destek Tutar›
TL

TL

Projenin Toplam Uygun
Maliyetinin Yüzdesi
% ..... ,

Lütfen Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; Güney Marmara Kalk›nma Ajans›ndan istenen destek tutar›n›n,
projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarp›m› sonucu elde edilir.
Yüzde de¤erleri belirtirken 2 ondal›k hane kullan›n›z.
Rakamlar›n Bütçenin beklenen kaynaklar›ndaki (Ek-B2) rakamlarla ayn› oldu¤undan emin olunuz
Projenin toplam maliyeti ve Güney Marmara Kalk›nma Ajans›ndan istenen tutar
TL cinsinden ifade edilmelidir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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1.4 Özet
En fazla 1 sayfa
Projenin Süresi

… ay

Projenin amaçlar›

Genel Amaç(lar)
Özel Amaç

Ortak(lar)
‹fltirakçiler
Hedef grup(lar)2
Hedef Grubun Büyüklü¤ü (Kifli)
Nihai Yararlan›c›lar 3
Beklenen Sonuçlar
Temel Faaliyetler

1.5 Amaçlar
Projenin katk›da bulunmay› amaçlad›¤› genel hedefleri ve baflarmay› amaçlad›¤› özel hedefleri aç›klay›n›z.
Genel Amaç: Proje Amac›n›n gerçeklefltirilmesi ile katk›da bulunulacak, ancak uzun dönemde ve genifl çaptaki giriflimlerle
gerçekleflebilecek, daha soyut ve üst bir amac› ifade eder.
Özel Amaç (Proje Amac›): Proje ile gerçeklefltirilmek istenen dönüflümü ifade eder. Proje amac›, projenin tamamlanmas›
ile ulafl›labilir ve gerçekçi olmal›d›r.

1.6 Gerekçelendirme
En fazla 3 sayfa. Lütfen her bafll›¤›n alt›n› istenen bilgilere göre doldurunuz.
1.6.1

Projenin, Program›n hedefleri ve öncelikleri ile ilgisini anlat›n›z.

1.6.2

Hedef bölgede tespit etti¤iniz ihtiyaç ve sorunlar› anlat›n›z.

1.6.3

Hedef grubun(lar›n) ve Nihai Yararlan›c›(lar›n) tan›m›n›,tahmini say›lar›n› yaz›n›z.

1.6.4

Hedef grubun/gruplar›n seçilme nedenleri ve bu gruplar›n ihtiyaçlar›n›n ve sorunlar›n›n tan›m›n›
yap›n›z. Bu proje, hedef grubun(lar›n) ve Nihai Yararlan›c›lar›nihtiyaçlar›na nas›l cevap verecek?

2 Hedef gruplar” projenin amaçlar› çerçevesinde, projeden do¤rudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kurulufllard›r
3“Nihai Yararlan›c›lar” projeden uzun vadede, genifl anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sa¤layacak olanlard›r.
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Faaliyetlerin ayr›nt›l› aç›klamas›

Sonuçlara ulaflmak amac›yla gerçeklefltirilecek her bir faaliyetin ad›n› ve detayl› aç›klamas›n›, faaliyet seçimlerini göstererek
ve e¤er varsa, her bir orta¤›n (ya da ifltirakçilerin veya tafleronlar›n) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Bu ba¤lamda, 1.9 Faaliyet
Plan›ndaki her bir faaliyeti maddeler halinde aç›klay›n›z.

1.8

Yöntem

Afla¤›daki maddelerin ayr›nt›l› aç›klamas›:
1.8.1

Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri. Baflvurunuzda
Ajans deste¤ini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almas›na dikkat ediniz.

1.8.2

Projenin daha önceki baflka bir projenin devam› olmas› durumunda, bu projenin öncekinin
sonuçlar› üzerine nas›l infla edilece¤ini anlat›n›z.

1.8.3

Proje büyük bir program›n parças› ise, programa nas›l uyaca¤› veya programla nas›l koordine
edilece¤ini anlat›n›z.

1.8.4

Proje takibi ve iç/d›fl de¤erlendirme prosedürlerini aç›klay›n›z.

1.8.5

Çeflitli aktörlerin projedeki rollerinin ve kat›l›mlar›n›n tan›mlay›n›z (yerel ortaklar, hedef
gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebeplerini aç›klay›n›z

1.8.6

Proje uygulamas› için önerilen ekibi görevlerine göre tan›mlay›n›z. (burada kiflilerin
isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur)

1.8.7

Projelerin uygulanmas› için önerilen temel araçlar› aç›klay›n›z. (ekipmanlar, araçlar…)

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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Süre ve Faaliyet Plan›

Projenin süresi______ay olacakt›r. (6 aydan fazla olamaz)
Dikkat: Burada belirtilen proje süresi, faaliyet plan›nda belirtilen proje süresi ve di¤er tüm k›s›mlarda
belirtilenlerle ayn› olmal›d›r.
Not: Gösterge niteli¤indeki faaliyet plan› gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay” vb. fleklinde gösterilmelidir.
Baflvuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet plan› takvimlerinde belirli bir zaman aral›¤› b›rakmalar› önerilmektedir. Faaliyet plan›,
faaliyetlerin ayr›nt›l› aç›klamas›n› içermemeli, sadece bafll›klar›na yer vermelidir (lütfen bunlar›n, Bölüm 1.7’de s›ralanan bafll›klarla
örtüflmesini sa¤lay›n›z). Faaliyet yap›lmayan ay(lar), faaliyet plan› ve proje süresine dahil edilmelidir.
Faaliyet plan›, her bir faaliyetin haz›rl›k ve uygulamas›na ait genel bir görüfl verecek flekilde yeterli ayr›nt›ya sahip olmal›d›r.
Faaliyet plan› afla¤›daki format kullan›larak haz›rlanmal›d›r:

1.Y›l
1. Yar›y›l
Faaliyet

Ay1

Örnek

Örnek

2

3

4

5

6

Uygulama birimi
Örnek

Haz›rl›k Faaliyeti 1 (bafll›k)

Yerel ortak 1

Uygulama Faaliyeti 2 (bafll›k)

Yerel ortak 1

Haz›rl›k Faaliyeti 2 (bafll›k)

Yerel ortak 2

v.s.

EK-A
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1.10 Performans Göstergeleri
Baflvuru rehberinin ekinde sunulan göstergeler listesinden projenize uygun olanlar› seçiniz. Projenizin performans göstergeleri
proje baflar›n›z›n ölçülmesine esas oluflturaca¤› için sadece ulafl›labilir ve gerçekçi göstergeler ve hedefler belirleyiniz. Listedeki
göstergelerin yetersiz olmas› durumunda farkl› göstergeler de belirleyebilirsiniz. Burada belirleyece¤iniz göstergelerin mant›ksal
çerçevede belirtti¤iniz göstergelerle ayn› olmas› gerekir.
Gösterge

Birim

Mevcut Durum

Hedef

2. BEKLENEN SONUÇLAR
2.1 Hedef gruplar/yararlan›c›lar üzerinde beklenen etki
2.1.1

Hedef gruplar›n/yararlan›c›lar›n durumunu aç›klay›n›z.( Hedef gruplar›n ve Nihai yararlan›c›lar›n mevcut
sorunlar›na ne gibi çözümler sunaca¤›n›z› yaz›n›z.)

2.1.2

Hedef gruplar›n ve /veya varsa ortaklar›n teknik ve yönetim kapasitelerinde beklenen de¤iflimleri yaz›n›z.

2.2 Somut Ç›kt›lar (En fazla 1 sayfa)
Ç›kt›lar mümkün oldu¤unca belirgin, ölçülebilir ve say›sal olmal›d›r.

2.3 Çarpan Etkileri (En fazla 1 sayfa)
Projenin sonuçlar›n›n tekrarlanma ve yay›lma olas›l›¤›n› anlat›n›z.

2.4 Sürdürülebilirlik (En fazla 3 sayfa)
Lütfen sürdürülebilirli¤in afla¤›da belirtilen boyutlar›n› aç›klay›n›z.
2.4.1

Mali Boyut (verilen hizmetlerin proje sonras›nda da devam ettirilebilmesi için yeterli mali kaynak nas›l
sa¤lanacak, faaliyetler destek bittikten sonra nas›l finanse edilecek?)

2.4.2

Kurumsal Boyut (kurumsal yap›n›z proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek
mi? Proje sonuçlar› için “yerel sahiplenme” olacak m›?)

2.4.3

Proje, sürdürülebilir kalk›nmaya ve çevrenin korunmas›na itibar gösteriyor mu?

2.4.4

Yap›sal Boyut (varsa)- (Projenin ne tür yap›sal etkileri olacak – örne¤in mevzuat›n, davran›fl kurallar›n›n,
yöntemlerin vs. geliflmesine katk› sa¤layacak m›?)

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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2.5 Mant›ksal Çerçeve
Lütfen Baflvuru Rehberi Ek-C’yi doldurunuz

2.6 Görünürlük Faaliyetleri (En fazla 1 sayfa)
Lütfen proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetlerini tan›mlay›n›z. Lütfen bütçenin (Ek B1) 5.8 no’lu kaleminin alt›nda,
burada öngördü¤ünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmay› unutmay›n›z.

3. PROJE BÜTÇES‹
Baflvuru Rehberi Ek B’yi toplam proje süresinin tamam›n› kapsayacak flekilde gerekçelendirerek doldurunuz. (Ek B1Bütçe Dökümü, EK B3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Daha fazla bilgi için Baflvuru Rehberine bak›n›z (Bölüm 2.1.4)
Proje Bütçesi (Baflvuru Rehberi Ek B1) içinde doldurulacak 3 farkl› çal›flma sayfas› oldu¤unu unutmay›n›z. Lütfen bütçenin üç
çal›flma sayfas›n› da elektronik formatta doldurmay› unutmay›n›z.

4. BEKLENEN F‹NANSMAN KAYNAKLARI
Proje için beklenen finansman kaynaklar› hakk›nda bilgi vermek için, Baflvuru Rehberi Ek B’yi doldurunuz (EK B2).

Ayni Katk›lar
Lütfen afla¤›da; Baflvuru Sahibi, Orta¤› veya baflka bir kaynak taraf›ndan sa¤lanan ayni katk›lar› (e¤er varsa) belirtiniz. (En fazla
1 sayfa). Lütfen ayni katk›lar›n genel olarak kabul edilece¤ine ancak Baflvuru Sahibi veya Ortak(lar)›n›n uygun (nakdi) katk›s›
olarak de¤erlendirilmedi¤ine dikkat ediniz.
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II BAfiVURU SAH‹B‹
1. K‹ML‹K
Tam Yasal Ad›

:

K›saltmas›

:

Yasal Statü

:

Resmi Adres

:

Posta Adresi

:

Telefon numaras›: fiehir kodu + numara
Faks numaras›: fiehir kodu + numara
Kurum/Kuruluflun/fiirketin
e-posta adresi
:
Kurum/Kuruluflun/fiirketin
internet adresi
:
Bu proje için irtibat kiflisi

:

Cep telefonu numaralar›

:

‹rtibat Kiflisinin e-posta adresi

:

Herhangi bir adres, telefon numaras›, faks numaras› ve e-posta adresi de¤iflikli¤i Güney
Marmara Kalk›nma Ajans›na yaz›l› olarak bildirilmelidir. Güney Marmara Kalk›nma Ajans›,
Baflvuru Sahibinin vermifl oldu¤u iletiflim bilgileri (cep telefonu, e-mail, adres) ile Baflvuru
Sahibi ile gerekti¤inde temas kuramamas› halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.
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2. BAfiVURU SAH‹B‹N‹N B‹LG‹LER‹
Lütfen mali ve iflletme kapasitenizin gerekti¤i gibi de¤erlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi veriniz.

2.1

Kurum/Kuruluflunuz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete bafllad›?

2.2

Kurum/Kuruluflun flu andaki bafll›ca faaliyetleri nelerdir?

2.3

Kurum/Kuruluflun yönetim kurulu / komitesinin listesi

A d›

Mesle¤i

Uyru¤u

Görevi

Kuruldaki y›l say›s›

3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPAS‹TES‹
3.1 Benzer Proje Tecrübesi
Her proje için en fazla 1 sayfa. Bu program›n kapsam›na giren alanlarda son befl y›lda kurumunuz/kuruluflunuz / flirketiniz
taraf›ndan yürütülen projeler hakk›nda, her bir proje için afla¤›daki hususlar› belirterek ayr›nt›l› bilgi veriniz.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Projenin amac› ve yeri
Projenin sonuçlar›
Kurum/kuruluflun projedeki rolü (lider kurulufl veya ortak) ve projeye kat›l›m derecesi
Projenin maliyeti
Projeye finansman katk›s› sa¤layanlar (isim, kat›lan tutar)

Bu bilgiler, kurum/kuruluflunuzun / flirketinizin destek talebinde bulundu¤u proje ile ayn› sektörde ve karfl›laflt›r›labilir ölçekte
projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lacak önemli bir bilgi
kayna¤› olacakt›r.
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3.2 Kaynaklar
En fazla 3 sayfa. Lütfen özellikle afla¤›da belirtilenler olmak üzere kurum/kuruluflun/flirketinizin ulaflabilece¤i de¤iflik kaynaklar›n
ayr›nt›l› aç›klamas›n› yap›n›z:
3.2.1

Son üç y›l için y›ll›k gelir, e¤er mümkünse her y›l için mali destekçilerin ad›n› ve her birinin y›ll›k gelire katk›
yüzdesini (%) belirterek

3.2.2

Mali veri. Lütfen afla¤›daki bilgileri kar ve zarar tablosuna ve kurum/kuruluflunuzun/ flirketinizin bilançosuna göre
doldurunuz. Lütfen bu tabloda yer alan mali verilerin; kar zarar hesaplar›, bilançolar, yerel vergi dairesine verilen
vergi beyan› bilgileriyle uyumlu oldu¤undan emin olunuz.
Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutars›zl›k kurum/kuruluflunuzun/ flirketinizin
bu destek program›ndan ve gelecekteki muhtemel teklif ça¤r›lar›ndan elenmesine yol açacakt›r.
Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler:

3.2.3

Kategorilerine göre (örne¤in; müdür, mühendis, teknisyen, tekniker muhasebecilerin say›s›, vs.) tam zamanl› ve
yar› zamanl› personel say›s›, çal›flma yerlerini belirterek

3.2.4

Ekipman ve ofisler

3.2.5

Di¤er ilgili kaynaklar (örne¤in; gönüllüler, ifltirakçi kurulufllar, uygulamaya katk›da bulunabilecek a¤lar, vs.)

Burada vermifl oldu¤unuz bilgiler, kurum/kuruluflunuzun / flirketinizin destek talebinde bulundu¤unuz proje ölçe¤indeki projeleri
uygulamaya yeterli kayna¤a sahip olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lacakt›r.

4. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ‹LE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI
KURUM VE KURULUfiLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN D‹⁄ER BAfiVURULAR
4.1 Al›nan Mali Destekler
Son üç y›lda, ulusal ya da uluslararas› kurum ve kurulufllardan sa¤lad›¤›n›z mali destekler varsa belirtiniz.

Projenin
Ad›

Baflvuru Kodu / Destek Veren
Destek
Destek Toplam Destek
Referans
Kurum
Program›n›n Al›nan
Tutar› (TL)
Numaras› (e¤er
Ad›
Tarihler
varsa)
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4.2 Sonuçlanmam›fl Baflvurular
Henüz sonuçlanmam›fl mali destek baflvurular›n›z varsa belirtiniz.

Projenin
Ad›

Baflvuru Kodu /
Referans
Numaras› (e¤er
varsa)

Baflvuruda
Bulunan
Kurum

Destek
Program›n›n
Ad›

Tahmini
Beklenen
Sonuçlanma Toplam Destek
Tarihi
Tutar› (TL)
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III BAfiVURU SAH‹B‹N‹N PROJEYE KATILAN ORTAKLARI
1. ORTAKLARLA ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Bu bölüm, Baflvuru Rehberi Bölüm 2.1.2 do¤rultusunda her ortak kurulufl için doldurulacakt›r. Ortaklar›n›z›n say›s›na
göre bu tabloyu gereken say›da ço¤altarak kullan›n›z.
1. Ortak
Tam yasal ad› (ticari unvan›)

:

K›saltmas›

:

Yasal statüsü

:

Resmi adresi

:

‹rtibat kiflisi

:

Telefon numaras›

:

Faks numaras›

:

Cep telefonu numaras›

:

E-posta adresi

:

Personel say›s›

:

Di¤er ilgili kaynaklar

:

Teklif edilen projenin uygulanmas›ndaki
rolü itibar› ile benzer proje tecrübesi

:

Baflvuru sahibi ile iflbirli¤i geçmifli

:

Teklif edilen projenin haz›rlanmas›ndaki
rolü ve kat›l›m›

:

Teklif edilen projenin uygulanmas›ndaki
rolü ve kat›l›m›

:

Önemli: Ortakl›k Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örne¤e uygun olarak, tüm ortaklarca
ayr› ayr› imzalan›p ve tarih at›lm›fl olarak Baflvuru Formuna eklenecektir. Ortakl›k Beyannamesini,
ilgili kurum/kurulufllar› temsil etmeye yetkili kiflilerinin imzalamas› gerekmektedir.
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2. ORTAKLIK BEYANNAMES‹
Önemli: Bu beyanname, e¤er projede ortak varsa her bir ortak taraf›ndan doldurulacak ve
ortak kurum/kurulufllar› temsil etmeye yetkili kifli taraf›ndan imzalanacakt›r.
Ortakl›k, Güney Marmara Kalk›nma Ajans› taraf›ndan destek sa¤lanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha
çok kuruluflun sorumluluk paylafl›m›n› içeren, kayda de¤er çapta ortak çal›flma ve iflbirli¤idir. Projenin sorunsuz bir flekilde
yürütülebilmesi aç›s›ndan Güney Marmara Kalk›nma Ajans›, tüm ortaklar›n afla¤›daki hususlar› kabul etmesini beklemektedir:
1. Tüm ortaklar Baflvurunu Formunun Güney Marmara Kalk›nma Ajans›na teslim edilmesinden önce formu okumufl ve
projedeki rollerini anlam›fl olacaklard›r.
2. Tüm ortaklar standart sözleflmeyi okumufl ve destek verildi¤i takdirde sözleflme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler
olaca¤›n›n bilincinde olacaklard›r. Tüm ortaklar, lider ortak olan Baflvuru Sahibine Güney Marmara Kalk›nma Ajans›
ile sözleflme imzalama ve projenin uygulanmas› ile ilgili tüm ifllerde Güney Marmara Kalk›nma Ajans› karfl›s›nda
kendilerini temsil etme yetkisi verirler.
3. Baflvuru Sahibi ortaklar›yla düzenli olarak görüflerek onlar› projenin durumundan haberdar edecektir.
4. Tüm ortaklar, Güney Marmara Kalk›nma Ajans›na sunulan teknik ve mali raporlar›n kopyalar›n› almal›d›r.
5. Projeye iliflkin önemli de¤ifliklik (örne¤in faaliyetler, ortaklar) talepleri Güney Marmara Kalk›nma Ajans›na sunulmadan
önce tüm ortaklar taraf›ndan kabul edilmifl olmal›d›r. Böyle bir anlaflmaya var›lamad›¤› takdirde, Baflvuru Sahibi,
de¤ifliklik taleplerini onay için Güney Marmara Kalk›nma Ajans›na sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
6. Yararlan›c›n›n merkez bürosunun projenin uygulanaca¤› Düzey 2 bölgesinde bulunmad›¤› durumlarda, ortaklar proje
sonlanmadan önce proje için Güney Marmara Kalk›nma Ajans› deste¤i ile sat›n al›nan ekipman, araç ve malzemelerin
projenin yerel ortaklar› ve nihai yararlan›c›lar› aras›nda eflit bir flekilde paylafl›m› konusunda anlaflmal›d›r.
Güney Marmara Kalk›nma Ajans›na sunulan teklifin içeri¤ini okuyarak onaylam›fl bulunuyorum. Yukar›da belirtilen iyi ortakl›¤›n
esaslar›na uyaca¤›m› ve gereklerini yerine getirece¤imi taahhüt ederim.

Ad› Soyad›
Kurulufl
Pozisyonu/Konumu
‹mza
Tarih ve yer
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IV.BAfiVURU SAH‹B‹N‹N PROJEYE KATILAN ‹fiT‹RAKÇ‹LER‹
1. ‹fiT‹RAKÇ‹LER ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
Bu bölüm, Baflvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’ye göre her ifltirakçi kurum taraf›ndan doldurulmal›d›r. Afla¤›daki tabloyu ifltirakçi
say›s›na göre ço¤alt›n›z.

1. ‹fltirakçi
Tam ad› (ticari unvan›)
Uyru¤u (Gerçek Kifli ise)
Yasal statüsü (Tüzel Kifli ise)
Resmi adresi
‹rtibat kiflisi
‹rtibat kiflisinin Telefon numaras›
‹rtibat kiflisinin Faks numaras›
‹rtibat kiflisinin E-posta adresi
Personel Say›s›
Di¤er ilgili kaynaklar
Teklif edilen projenin uygulanmas›ndaki rolü itibar›
ile benzer proje tecrübesi
Baflvuru sahibi ile iflbirli¤i geçmifli
Teklif edilen projenin haz›rlanmas›ndaki rolü ve
kat›l›m›
Teklif edilen projenin uygulanmas›ndaki rolü ve
kat›l›m›
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2. ‹fiT‹RAKÇ‹ BEYANNAMES‹
Projeye sponsorluk, teknik destek sa¤lama gibi konularda roller üstlenecek kurulufllar›n afla¤›da yer alan ‹fltirakçi Beyannamesini
doldurmalar› gerekmektedir.

‹flbu beyanname ile ________________________________________________________________________________________ adl› projeye ifltirakçi olarak kat›laca¤›m›z›, proje
teklifini okudu¤umuzu ve onaylad›¤›m›z› bildirir, projede belirtilen rolümüzü eksiksiz bir flekilde yerine getirece¤imizi taahhüt
ederiz.

Ad› Soyad›
Kurulufl
Pozisyonu/Konumu
‹mza
Tarih ve yer
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V. BAfiVURU SAH‹B‹N‹N BEYANNAMES‹ 4
Baflvuru Sahibi afla¤›daki hususlar› beyan eder:
• Bu baflvuruda verilen bilgiler do¤rudur;
• Baflvuru Sahibi, Ortaklar›yla (varsa) birlikte projenin haz›rlanmas›ndan ve yönetiminden do¤rudan sorumludur ve arac›
olarak hareket etmeyecektir;
• Baflvuru Sahibi projenin yürütüldü¤ü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerekti¤inde projenin finansman›na
kat›lmak için istikrarl› ve yeterli mali kaynaklara sahiptir;
• Baflvuru Sahibi teklif edilen projeyi baflar› ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterlili¤e
ve niteli¤e sahiptir;
• Baflvuru Sahibi veya Ortaklar› Baflvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (4)’te listelenen (a)’dan (e)’ye kadar olan kategorilerden
herhangi birine girmemektedir.

Ad›:
Konumu:
‹mza:
Tarih ve Yer:

4 Bu belge Baflvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kifli(ler) taraf›ndan imzalanacakt›r.
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KONTROL L‹STES‹
PROJEN‹Z‹ TESL‹M ETMEDEN ÖNCE, AfiA⁄IDAK‹ MADDELER‹N HER B‹R‹N‹N
TAMAMLANDI⁄INI VE BAfiVURUNUZUN AfiA⁄IDAK‹ KR‹TERLERE UYGUN
OLDU⁄UNU KONTROL ED‹N‹Z.
(Lütfen bütün kutucuklar›n dolduruldu¤undan emin olunuz.)

KR‹TERLER
1. Elektronik Baflvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak baflvuru yap›lm›flt›r.
Sistemde yer alan Baflvuru ile Ajans’a sunulan Baflvuru Dosyas› ayn› bilgileri içermektedir.
2. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak haz›rlanm›flt›r.
3. Baflvuru Formu (EK A) tüm bölümleri eksiksiz flekilde doldurulmufltur.
4. Baflvuru Formu (EK A) bir as›l ve iki suret halinde teslim edilmifltir.
5. Bütçe dokümanlar›:
Bütçe (EK B-1)
Beklenen finansman kaynaklar› (EK B-2)
Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3)
Baflvuru Formu’nda belirtildi¤i flekliyle doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve iki suret
halinde eklenmifltir.
6. Baflvuru Formu (EK A) ve Bütçe Formu’nda (EK B) talep edilen destek miktarlar›
birbirleri ile tutarl›d›r/ayn›d›r.
7. Projenin Mant›ksal Çerçevesi (EK C) doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve iki suret
halinde eklenmifltir.
8. Proje Kilit Personelinin Özgeçmiflleri (EK D) doldurulmufl ve baflvuruya bir as›l ve
iki suret halinde eklenmifltir.
9. Baflvuru Formu’nda yer alan baflvuru sahibinin Beyannamesi, baflvuru sahibinin yetkili
temsilcisi taraf›ndan imzalam›fl, mühürlenmifl/kaflelenmifltir.
10. Bütçe (EK B-1, EK B-2, EK B-3) baflvuru sahibinin yetkili temsilcisi taraf›ndan
imzalam›fl, mühürlenmifl/kaflelenmifltir.
11. Ortakl›k Beyannamesi (ortak varsa) her bir ortak için ayr› ayr› haz›rlanm›fl, baflvuru
sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortaklar›n yetkili temsilcileri taraf›ndan imzalanm›flt›r.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD (Gerekli De¤il) yaz›n›z.
12. ‹fltirakçi Beyannamesi, tüm ifltirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri taraf›ndan imzalanm›flt›r.
Proje kapsam›nda ifltirakçi kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
13. Baflvuru Formu ve di¤er eklerin tüm sayfalar› yetkili kifli taraf›ndan paraflanm›flt›r.
14. Baflvuru sahibinin imzal› ve mühürlü kurulufl belgesi, tüzü¤ü veya kurulufl sözleflmesi
sunulmufltur.
Kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversitelerin
Baflvuru sahibi olarak proje kapsam›nda yer almas› durumunda ilgili kurumun en üst
yetkilisi taraf›ndan imzalanm›fl, kurulufl kanununa at›fta bulunulmakta olan, kurulu
oldu¤u ilin belirtildi¤i bir yaz›n›n sunulmas› yeterli olacakt›r.

1/3
Baflvuru Sahibi
taraf›ndan
doldurulacakt›r.
Evet

Ajans taraf›ndan
doldurulacakt›r
Hay›r
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KONTROL L‹STES‹
KR‹TERLER
15. Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmas› durumunda; ortak kuruluflun imzal› ve

16.

17.

18.

19.

20.

21.

mühürlü kurulufl belgesi, tüzü¤ü veya kurulufl sözleflmesi sunulmufltur.
Kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversitelerin
ortak olarak proje kapsam›nda yer almas›n›n söz konusu olmas› durumunda ilgili
kurumun en üst yetkilisi taraf›ndan imzalanm›fl, kurulufl kanununa at›fta bulunulmakta
olan, kurulu oldu¤u ilin belirtildi¤i bir yaz›n›n sunulmas› yeterli olacakt›r.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
Baflvuru sahibi TR22 Düzey 2 Bölgesi’nden baflka bir bölgede kay›tl› ise, TR22 Düzey
2 Bölgesi dahilindeki herhangi birisinde flube kayd› oldu¤unu gösterir belge bir as›l,
iki suret halinde sunulmufltur.
(Temel proje faaliyetlerinin bölge içinde gerçeklefltirilmesi flart›yla ortaklar için bu
belge aranmaz.)
Baflvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluflun;
•
Ba¤›ms›z bir denetim flirketi/yeminli mali müflavir/serbest muhasebeci mali
müflavir veya yerel vergi dairesi taraf›ndan onaylanm›fl en son y›la ait kesin
hesaplar› (bilanço/gelir tablosu/mizan cetveli), veya
•
Kamu kurumlar›, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›n›n yetkili kifli, organ ya da kurumlarca onaylanm›fl 2011 y›l›na
ait kesin hesaplar› (ödenek miktar›n› gösterir onayl› tablo/bilanço/gelir
tablosu/mizan cetveli), veya
•
Bilançosu olmayan kurumlar›n sadece onaylanm›fl en son y›la ait kesin hesaplar›
veya
•
Bilançosu olmayan belediyelerin ve di¤er yerel yönetimlerin sadece onaylanan
en son y›la ait bütçeleri, bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
Baflvuru sahibinin yetkili karar organ› taraf›ndan al›nan ve proje baflvurusunda bulunmaya,
sözleflme ve di¤er belgeleri imzalamaya, proje teklifi destek almaya hak kazanmas›
durumunda projeye iliflkin çal›flmalar› yürütmeye yetkili olan kifli(ler)in belirtildi¤i karar
bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
Varsa her bir orta¤›n yetkili karar organ› taraf›ndan al›nan; orta¤›n temsile, ilzama ve
proje talebine iliflkin belgelerini imzalamaya yönelik yetki(lendirme) belgesi bir as›l,
iki suret halinde sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli idare
birlikleri ve üniversitelerin Baflvuru sahibi olmas› durumunda temsil ve ilzama yetkili
kiflilere ait tatbiki imzalar sunulmufltur.
Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli idare
birlikleri, kamu kurum niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üniversitelerin d›fl›ndaki
Baflvuru sahiplerinin temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter onayl› imza sirküleri
sunulmufltur.

4 Bu belge Baflvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kifli(ler) taraf›ndan imzalanacakt›r.

2/3
Evet

Hay›r
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KONTROL L‹STES‹
KR‹TERLER
22. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli idare
birlikleri ve üniversitelerin ortak olmas› durumunda temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait
tatbiki imzalar sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
23. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara ba¤l› birimler, yerel yönetimler, mahalli idare
birlikleri, kamu kurum niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üniversiteler d›fl›ndaki ortaklar›,
temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter onayl› imza sirküleri sunulmufltur.
Proje kapsam›nda ortak kurulufl bulunmamas› durumunda GD yaz›n›z.
24. Kamu kurumu statüsünde olan baflvuru sahipleri taraf›ndan imzalanmas›, kaflelenmesi
gereken Genel Taahhütname sunulmufltur.
25. Kamu kurumu statüsünde olmayan baflvuru sahipleri taraf›ndan imzalanmas›, kaflelenmesi
gereken Genel Taahhütname sunulmufltur.
26. Baflvuru sahibinin Üniversitelere ba¤l› “Uygulama ve Araflt›rma Merkezi”, “Fakülte”,
“Yüksekokul” veya “Enstitü” olmas› durumunda; 5018 Say›l› Kanunun 3’üncü maddesinde
tan›mlanan “Harcama Birimi” olduklar›n› ispatlay›c› belge sunulmufltur.
27. Kooperatiflerin ortaklar›na kâr da¤›t›lmas›n› yasaklayan hükmün bulundu¤u tüzü¤ü
veya en az befl y›l boyunca ortak d›fl› ifllemlerden ve kurumlar vergisinden istisna
tutulmayan di¤er ifllemlerden elde edilen gelir-gider farklar›n›n ortaklara da¤›t›lmayaca¤›na
dair Genel Kurul Karar› bir as›l, iki suret halinde sunulmufltur.
28. Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet sat›n al›m›
için ayn› kapsamda haz›rlanm›fl en az 3 proforma fatura
Antetli ka¤›tta, bilgisayarla yaz›lm›fl, kaflelenmifl ve imzalanm›fl flekilde sunulmal›d›r.
Proforma faturada (ve/veya teklifte), al›nacak makine ya da ekipman›n marka, model
ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Proforma faturalar›n ilgili bütçe kalemleri “EK-B1:
Faaliyet Bütçesi” kapsam›nda ele al›nan bütçe kalemleri) do¤rultusunda
numaraland›r›lmas› gerekmektedir.

3/3
Evet

Hay›r
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UYGUNLUK KONTROL L‹STES‹
PROJEN‹Z‹ TESL‹M ETMEDEN ÖNCE, AfiA⁄IDAK‹ MADDELER‹N HER B‹R‹N‹N
TAMAMLANDI⁄INI VE BAfiVURUNUZUN AfiA⁄IDAK‹ KR‹TERLERE UYGUN
OLDU⁄UNU KONTROL ED‹N‹Z.
(Lütfen bütün kutucuklar›n dolduruldu¤undan emin olunuz.)

KR‹TERLER
1. Baflvuru sahibi uygundur.
2. Baflvuru sahibi 2013 y›l› teklif ça¤r›lar›ndan yaln›zca 1 (bir) tanesine baflvuruda
bulunmufltur.
3. Baflvuru sahibi bu program kapsam›nda en fazla 2 proje baflvurusunda bulunmufltur.
4. Varsa ortaklar uygundur.
5. Proje TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde uygulanacakt›r.
6. Baflvuru sahibinin merkezi ya da yasal flubesi(leri), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde
kay›tl›d›r.
7. Proje konusu ve faaliyetleri, teklif ça¤r›s›n›n ilan edildi¤i tarihten önce baflvuru
sahibinin ve varsa ortaklar›n›n ifltigal/faaliyet alan›(lar›) içerisindedir.
8. Baflvuru sahibi ve varsa ortaklar› ve ‹fltirakçileri, siyasi parti veya bunlar›n alt birimi
de¤ildir.
9. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aflmamaktad›r (azami 6 ay).
10. Talep edilen destek tutar›, izin verilen asgari destek tutar›ndan düflük de¤ildir.
(50.000 TL)
11. Talep edilen destek tutar›, izin verilen azami destek tutar›ndan yüksek de¤ildir.
(250.000 TL)
12. Talep edilen destek oran›, uygun toplam bütçenin % 25’inden az; % 90’›ndan fazla
de¤ildir.
13. ‹dari maliyetler uygun do¤rudan maliyetlerin % 2’sini aflmamaktad›r
14. ‹nsan Kaynaklar›” ve “Seyahat” maliyetlerinin toplam› proje toplam uygun maliyetinin
% 15’ini aflmamaktad›r.
15. Yerel ofis maliyetleri toplam› 10.000 TL’yi aflmamaktad›r.
16. Baflvuru sahibi bir kamu kurumu veya belediye ise, projenin uygulanaca¤› yer bunlar
taraf›ndan iflletilen misafirhane, ö¤retmenevi, sosyal tesis gibi bir iflletme de¤ildir.
17. Proje (Bölüm 2.1.3’te s›ralanan) içerilmemesi gereken konular› (siyasi veya etnik
içerikli faaliyetler ve di¤erleri) içermemektedir.
18. Proje sahibi, ortaklar ve ifltirakçiler, siyasi parti veya bunlar›n alt birimi de¤ildir.
19. Bütçede rehberde yer alan uygun olmayan maliyetler bafll›¤› alt›ndaki herhangi bir
kalem için talepte bulunulmam›flt›r.
20. Proje, baflvurudan önce bafllat›lmam›flt›r ve baflka bir ulusal veya uluslararas›
program kapsam›ndaki destek unsurlar›ndan yararlanmam›flt›r.

Evet
Baflvuru Sahibi
taraf›ndan
doldurulacakt›r.
Evet

Hay›r
Ajans taraf›ndan
doldurulacakt›r
Hay›r
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EK B-1. FAAL‹YET BÜTÇES‹1
Giderler
1. ‹nsan Kaynaklar›
1.1 Maafllar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik
1.1.2 ‹dari / destek personeli
1.2 Maafllar (brüt tutarlar, yabanc› personel)
1.3 Gündelikler4
1.3.1 Yurt d›fl› (proje personeli)
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
1.3.3 Seminer/konferans kat›l›mc›lar›
‹nsan Kaynaklar› Alt Toplam›
2. Seyahat5
2.1. Yurt d›fl› seyahat
2.2 Yurt içi seyahat
Seyahat Alt Toplam›
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç kiralanmas›
3.2 Mobilya, bilgisayar donan›m›
3.3 Makineler, teçhizat
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Di¤er (lütfen belirtiniz)
Ekipman ve Malzeme Alt Toplam›
4. Yerel Ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
4.2 Ofis kiras›
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
4.4 Di¤er hizmetler (lütfen belirtiniz)
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplam›
5. Di¤er maliyetler, hizmetler8
5.1 Yay›nlar9
5.2 Etüd, araflt›rma9
5.3 Denetim maliyetleri10
5.4 De¤erlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminat› maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9
5.8 Tan›t›m faaliyetleri11
5.9 ‹nflaat ve Yap›m ‹flleri12
5.10 Kontrolörlük iflleri ve di¤er13
Di¤er Maliyetler, Hizmetler Ara Toplam›
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EK III: BÜTÇE
Birim

Miktar

Birim Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet(TL)

Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k

0.00
0.00
0.00

Gündelik
Gündelik
Gündelik

0.00
0.00
0.00
0.00

Her uçufl için
Seyahat bafl›na

0.00
0.00
0.00

Her araç için
Her adet için

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k

Adet

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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EK III: BÜTÇE
Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet(TL)

6. Di¤er14
Di¤er Alt Toplam›
7. Projenin Uygun Do¤rudan Maliyetleri Toplam› (1'den 6'ya
kadar)
8. ‹dari maliyetler
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1. Bütçe, sadece Güney Marmara Kalk›nma Ajans› katk›s›n› de¤il,
Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamal›d›r. Bütçe
kalemlerinden herbiri yeterince detayland›r›lmal› ve kendi
içerisinde anlaml› bir flekilde temel bileflenlerine ayr›lmal›d›r.
Her bileflen için birim say›s› ve birim maliyetleri ayr› ayr›
belirtilmelidir.

7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar.
Baflvuru sahiplerinin ve ortaklar›n›n ola¤an kira ve hizmet
giderleri, 8 numaral› idari maliyetler bütçe kalemine girer.

2. Bütçe TL cinsinden yap›lacakt›r.

9. Burada sadece, hizmet tamamen yükleniciye ihale ediliyorsa
belirtilecektir.

3. E¤er personel Proje hesab›na tam zamanl› çal›flm›yor ise,
çal›flma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tan›m›
yan›nda belirtilmeli ve "Birim" sütununda yans›t›lmal›d›r ('Birim
Maliyet' sütununda de¤il).
4. Yurtiçi gündelik giderleri, 2012 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 say›l›
Harc›rah Kanunu Hükümleri Uyar›nca Verilecek Gündelik ve
Tazminat Tutarlar›) belirtilen memur ve hizmetliler bafll›¤›
alt›nda, “ayl›k/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutar›n
üç kat›n› aflmayacak flekilde belirlenmelidir. Yurtd›fl› gündelik
giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtd›fl› Gündeliklerine Dair
Karar›nda (25.03.2012 tarih ve 28244 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 2012/2760 say›l› Karar) belirtilen di¤er flekillerde
görevlendirilenlerden ayl›k/kadro derecesi 1-4 olanlar için
öngörülen tutar esas al›narak, bu karar›n hükümleri uygulan›r.
Harc›rah Kanununa tabi kamu görevlilerinin, kanunen
alabilecekleri harc›rah miktar›n›n üzerinde harc›rah alamayacaklar›
unutulmamal›d›r.
5. Hareket ve var›fl noktalar›n› belirtiniz.
6. Sat›n alma veya kiralama maliyeti.

8. Ayr› ayr› kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul
edilmeyecektir

10. E¤er talep edilen destek miktar› 200.000 TL'yi geçiyorsa veya
Kalk›nma Ajans› taraf›ndan talep edildiyse Yasal denetim
konusunda ulusal veya uluslar aras› kabul görmüfl bir denetim
kurumuna (Yeminli Mali Müflavirler/Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› veya Sermaye Piyasas› Kurulunca onaylanm›fl
Ba¤›ms›z Denetim fiirketi) mensup onayl› bir denetçi yeminli
mali müflavir taraf›ndan taraf›ndan haz›rlanan proje hesaplar›na
iliflkin bir d›fl denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme
talepleriyle birlikte sunulmas› gerekmektedir.
11. Güney Marmara Kalk›nma Ajans›n›n Projeye olan katk›s›n›
gösterecek her türlü maliyet burada gösterilecektir.
12. Taflerona verilecek inflaat ifllerini yaz›n›z; bina yap›m›, boru
hatt› inflaas› vb.
13. ‹nflaat iflleri kontrolörlü¤ü için yap›lacak ifller.
14. Önceki bafll›klar alt›nda bütçelenemeyen ancak do¤rudan proje
uygulamas› ile ilgili maliyetleri bu bafll›k alt›nda belirtiniz.
NOT: Yararlan›c›, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin
do¤rulu¤undan tek bafl›na sorumludur.
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EK-B-2 Beklenen Finansman Kaynaklar›

BÜTÇE
Tutar (TL)

Baflvuru sahibinin mali katk›s›

0.00

Bu baflvuruda talep edilen Destek Miktar›

0.00

Di¤er kurumlarca yap›lan katk›lar
Ad›
Koflullar
Ortak1
Ortak2
....
TOPLAM KATKI

0.00

Projeden elde edilen do¤rudan gelir
GENEL TOPLAM

0.00

EK-B
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EK B-3. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

BÜTÇE

Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin k›sa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 sat›r) ve harcamalar›n proje faaliyetleri ile ilgisini aç›klay›n›z

Faaliyet Bütçesi
Giderler
1. ‹nsan Kaynaklar›
1.1 Maafllar (brüt tutar, yurt içi personel)
1.1.1 Teknik
1.1.2 ‹dari / destek personeli
1.2 Maafllar (brüt tutar, yabanc›/uluslararas› personel)
1.3 Görev/seyahat harc›rahlar›
1.3.1 Yurt d›fl› (proje personeli)
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
1.3.3 Seminer/konferans kat›l›mc›lar›
‹nsan Kaynaklar› Alt Toplam›
2. Seyahat
2.1. Yurtd›fl› seyahat
2.2 Yurtiçi seyahat
Seyahat Alt Toplam›
3. Ekipman ve malzeme
3.1 Araç kiralanmas›
3.2 Mobilya, bilgisayar donan›m›
3.3 Makineler, araçlar
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Di¤er (lütfen belirtiniz)
Ekipman ve Malzeme Alt Toplam›
4. Yerel Ofis maliyetleri
4.1 Araç maliyetleri (projeye tahsis edilen veya kiralanan arac›n bak›m
ve akaryak›t masraflar›)
4.2 Ofis kiras›
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
4.4 Di¤er hizmetler (tel/faks, elektrik/›s›nma/bak›m)
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplam›
5. Di¤er maliyetler, hizmetler
5.1 Yay›nlar
5.2 Etüd, araflt›rma
5.3 Denetim maliyetleri
5.4 De¤erlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminat› maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
5.8 Tan›t›m faaliyetleri
5.9 ‹nflaat ve Yap›m ‹flleri
5.10 Kontrolörlük iflleri ve di¤er
Di¤er Maliyetler, Hizmetler Ara Toplam›
6. Di¤er
Di¤er Alt Toplam›
7. Projenin Uygun Do¤rudan Maliyetleri Ara Toplam› (1'den 6'ya kadar)
8. ‹dari maliyetler
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)

Birim

Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k
Gündelik
Gündelik
Gündelik

Her uçufl için
Seyahat bafl›na

Her araç için
Her adet için

Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k
Ayl›k

Adet

Aç›klama
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ÖZGEÇM‹fi
Projedeki Pozisyonu............
1. Ad› Soyad›

:

2. Do¤um Tarihi

:

3. Uyru¤u

:

4. ‹letiflim Bilgileri (Tel, Faks, E-posta):
5. E¤itim Bilgileri

:

Mezun Olunan Ö¤retim Kurumu
Tarih
Mezun Olunan Bölüm/Unvan
Mezun Olunan Ö¤retim Kurumu
Tarih
Mezun Olunan Bölüm/Unvan
6. Dil Becerileri: (1’den 5’e kadar; 1=temel düzey, 5=ileri düzey)
Dil

Okuma

7. Mesleki Deneyim:
Tarih
Yer
Kurum/Kurulufl
Pozisyon
Aç›klama:
Tarih
Yer
Kurum/Kurulufl
Pozisyon
Aç›klama:
8. Projedeki Pozisyonla ‹lgili Bafll›ca Vas›flar›:
9. Üye Olunan Mesleki Kurulufllar:
10. Di¤er Bilgiler

Yazma

Konuflma

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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2013 YILI SOSYAL KALKINMA MAL‹ DESTEK PROGRAMI
EK – E DESTEKLEY‹C‹ BELGE ÖRNEKLER
2013 y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda Ajans›m›za sunulmas› gereken destekleyici belgelerden baz›lar›na
iliflkin örnekler, potansiyel baflvuru sahiplerinin çal›flmalar›n› kolaylaflt›rmak ve söz konusu belgelerin talep edilen hususlar›
içermesini sa¤lamak amac›yla sunulmufltur.
Bu ekte yer alan örnek belgeler flunlard›r:
1. Üst Yaz› Örne¤i
2. Baflvuru sahibi ve ortak kurumun kurulufl kanun/karar/yönetmeli¤ine at›fta bulunan belge
3. Baflvuru Sahiplerinin yönetim organlar›n›n belgeleri imzalama yetkisi olan kifli veya kiflileri de belirtir flekilde söz konusu
projeyi uygulamak için ald›klar› karar örne¤i,
4. Projede ortak bir kurum/kurulufl yer al›yorsa, bu kurum/kuruluflu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili
kifli veya kiflilerin belirlendi¤i ve projede ortak olma karar›n›n al›nd›¤› yetkili yönetim organ›n›n karar örne¤i,
5. Hesap Açma Beyan›
6. Proje Yeri Beyan›
7. Genel Taahhütname
Belgelerin Baflvuru Sahibi kuruluflun yetkili yönetim organlar› taraf›ndan imzalanmas› gerekmektedir.
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Örnek Belge 1: Üst Yaz› Örne¤i
T.C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE

Kurumumuzca, 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda
“……………………………………………………………….” bafll›k ve
…...............…………… baflvuru numaral› proje dosyam›z Ajans›n›za iletilmifltir.
Gere¤inin yap›lmas›n› arz ederim.

…/…/…

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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Örnek 2-a: (Baflvuru Sahibi taraf›ndan doldurulmal›d›r.)
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
Kurumumuz …. tarih ve …. say›l› Kanuna/Yönetmeli¤e/Karara göre kurulmufl olup Bal›kesir/Çanakkale’de faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Kurumumuz, Kalk›nma Ajanslar› Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i’nin 26. Maddesi uyar›nca aç›lacak proje hesab›n›
açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

‹mzas› ve Mühür
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Örnek 2-b: (Ortak taraf›ndan doldurulmal›d›r.)
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
Kurumumuz …. tarih ve …. say›l› Kanuna/Yönetmeli¤e/Karara göre kurulmufltur. ....................’de faaliyetlerini sürdürmektedir.

‹mzas› ve Mühür
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Örnek Belge 3:
Baflvuru sahibinin yetkili yönetim/karar organ›n›n, belgeleri (sözleflme vb.) imzalama yetkisi olan kiflileri de belirtir flekilde
söz konusu projeyi uygulamak için ald›¤› karar örne¤i

T.C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
Kurumumuzca, Ajans›n›za 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda “…………………………………
………………………….” bafll›kl› bir proje sunulmas›na ve projenin baflar›l› olmas› durumunda uygulanmas›na, sunulan
projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “……………….”n›n yetkili k›l›nmas›na karar verilmifltir.

Kurum/Kuruluflu Temsil ve ‹lzama Yetkili Kifli/Kiflilerin
Ad› ‹mzas›/‹mzalar› – Kafle/Mühür

EK-E

64 Güney Marmara Kalk›nma Ajans›

Örnek Belge 4:
Projede ortak bir kurum/kurulufl yer al›yorsa, bu kurum/kuruluflu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kifli
veya kiflilerin belirlendi¤i ve projede ortak olma karar›n›n al›nd›¤› yetkili yönetim/karar organ›n›n karar örne¤i.

T.C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
……..……………… taraf›ndan 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda Ajans›n›za sunulacak
“………..………………………………..” bafll›kl› projede kurumumuz proje orta¤› olarak yer alacakt›r. Bu do¤rultuda,
proje kapsam›nda kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kifli ………………….’dir.

Kurum/Kuruluflu Temsil ve ‹lzama Yetkili Kifli/Kiflilerin
Ad› ‹mzas›/‹mzalar› – Kafle/Mühür
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Örnek Belge 5: Hesap Açma Beyanı
T.C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
Kurum/Kuruluflumuz, 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda Ajans›n›za sunulacak “………………
…………………….……..…” bafll›kl› projenin baflar›l› olmas› durumunda proje faaliyetlerinden do¤an harcamalar›n
yürütülece¤i banka hesab›n› açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisini haizdir.

Kurum/Kuruluflu Temsil ve ‹lzama Yetkili Kifli/Kiflilerin
Ad› ‹mzas›/‹mzalar› – Kafle/Mühür
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Örnek Belge 6: Proje Yeri Beyan›
T.C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERL‹⁄‹NE
Kurum/Kuruluflumuzca, Ajans›n›za 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program› kapsam›nda
“…………………………………………….” bafll›kla sunulan projemizin baflar›l› olmas› durumunda TR22 Düzey 2
Bölgesi s›n›rlar› içerisinde uygulanaca¤›n› beyan ederiz.

Kurum/Kuruluflu Temsil ve ‹lzama Yetkili Kifli/Kiflilerin
Ad› ‹mzas›/‹mzalar› – Kafle/Mühür

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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Örnek 7-a:
(Kamu kurumu statüsünde olan Baflvuru Sahipleri taraf›ndan doldurulmas› gerekmektedir.)
2013 YILI SOSYAL KALKINMA MAL‹ DESTEK PROGRAMI’NA ‹L‹fiK‹N GENEL TAAHHÜTNAME
a) Hakk›m›zda kesinleflmifl iflas karar› olmad›¤›n›, (hukuki niteli¤i itibariyle tabi olunmas› halinde) tasfiye halinde olmad›¤›m›z›,
kurumumuzun resmi makamlara, yasal temsilci yahut kayyuma devredilmedi¤ini, konkordato ilan etmedi¤imizi, herhangi bir
nedenle faaliyetlerimizin ask›ya al›nmad›¤›n› yahut cezam›z›n ertelenmedi¤ini veya hakk›m›zda affa u¤ram›fl ceza mahkemelerince
verilen tüzel kiflilere özgü müeyyide kararlar› kesinleflmifl ceza bulunmad›¤›n›,
b) Herhangi bir kamu ihale prosedüründe veya di¤er bir mali deste¤e iliflkin yükümlülüklerimizde bir sorun yaflanmad›¤›n›,
yükümlülüklerimize uydu¤umuzu ve di¤er taahhütleri ihlal etmedi¤imizi,
c) Teklif etti¤imiz proje dolay›s›yla menfaat iliflkisi içinde olmad›¤›m›z›,
d) 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’na kat›l›m koflulu olarak Ajans taraf›ndan talep edilen bilgilerin temin
edilmesi s›ras›nda gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunmad›¤›m›z›,
e) Ayn› proje ve/veya faaliyet ile ilgili baflka kifli/kurumlardan mali destek almad›¤›m›z›,
beyan ve taahhüt ederiz.

Kurumun en üst yetkili amiri
‹mzas› ve Mühür
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Örnek 7-b:
(Kamu kurumu statüsünde olmayan Baflvuru Sahipleri taraf›ndan doldurulmas› gerekmektedir.)
2013 YILI SOSYAL KALKINMA MAL‹ DESTEK PROGRAMI’NA ‹L‹fiK‹N GENEL TAAHHÜTNAME
a) Hakk›m›zda kesinleflmifl iflas karar› olmad›¤›n›, (hukuki niteli¤i itibariyle tabi olunmas› halinde) tasfiye halinde olmad›¤›m›z›,
kurumumuzun resmi makamlara, yasal temsilci yahut kayyuma devredilmedi¤ini, konkordato ilan etmedi¤imizi, herhangi bir
nedenle faaliyetlerimizin ask›ya al›nmad›¤›n› yahut cezam›z›n ertelenmedi¤ini veya hakk›m›zda affa u¤ram›fl ceza mahkemelerince
verilen tüzel kiflilere özgü müeyyide kararlar› kesinleflmifl ceza bulunmad›¤›n›,
b) Yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan kifliler hakk›nda mesleklerini ifa ederken iflledikleri bir suç nedeniyle kesinleflmifl
yarg› karar›yla hapis cezas›na hükmedilmedi¤ini,
c) Yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan flah›slar bak›m›ndan, cezalar› ertelenmifl yahut affa u¤ram›fl olsalar dahi “Haklar›nda
Türk Ceza Kanunu’nun 4. k›sm›n›n 1. bölümünde yer alan “Kamu ‹daresinin Güvenilirli¤ine Karfl› Suçlar” bafll›¤›nda say›lan
suçlardan ceza ald›klar›na dair kesinleflmifl mahkeme karar› bulunmad›¤›n›,
d) Yönetim ve denetim kurullar›nda yer alan flah›slar bak›m›ndan, cezalar› ertelenmifl yahut affa u¤ram›fl olsalar dahi “haklar›nda,
Türk Ceza Kanunu’nun 2. k›sm›n›n 10. bölümünde yer alan “Malvarl›¤›na Karfl› Suçlar” bafll›¤›nda say›lanlar ve ayn› kanunun
220. maddesinde yer alan “Suç ‹fllemek Amac›yla Örgüt Kurma” bafll›¤›nda yer alan suçlardan ceza ald›klar›na dair kesinleflmifl
mahkeme karar› bulunmad›¤›n›,
e) Herhangi bir kamu ihale prosedüründe veya di¤er bir mali deste¤e iliflkin yükümlülüklerimizde bir sorun yaflanmad›¤›n›,
yükümlülüklerimize uydu¤umuzu ve di¤er taahhütleri ihlal etmedi¤imizi,
f) Teklif etti¤imiz proje dolay›s›yla menfaat iliflkisi içinde olmad›¤›m›z›,
g) 2013 Y›l› Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’na kat›l›m koflulu olarak kalk›nma ajans› taraf›ndan talep edilen bilgilerin
temin edilmesi s›ras›nda gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunmad›¤›m›z›,
h) Ayn› proje ve/veya faaliyet ile ilgili baflka kifli/kurumlardan mali destek almad›¤›m›z›,
Beyan ve taahhüt ederiz.

Kurumun en üst yetkili amiri
‹mzas› ve Mühür
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PROJE BÜTÇES‹ HAZIRLANIRKEN D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
• Proje bütçesindeki harcama kalemlerine iliflkin ayr›nt›l› aç›klama “EK B-2 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” bölümünde
yap›lmal›d›r. Ayr›ca, Baflvuru Formu’nun “Faaliyetlerin Ayr›nt›l› Aç›klamas›” bölümünde yer verilmeyen bir hususa iliflkin
harcaman›n, proje bütçesinde yer almas› halinde bütçe revizyonu esnas›nda ilgili kalemin bütçeden ç›kar›labilece¤i
unutulmamal›d›r.
• Her bir bütçe kaleminde hangi maliyetlerin yer alabilece¤ine iliflkin aç›klama afla¤›daki tabloda yer almaktad›r
1. ‹NSAN KAYNAKLARI
-

“‹nsan Kaynaklar›” ve “Seyahat” bütçe bafll›klar› alt›ndaki maliyetlerin toplam› proje
toplam uygun maliyetinin % 15’ini aflamaz.

-

Piyasa koflullar›nda oluflmufl ücretlerden yüksek olmamalar› flart›yla istihdam edilecek yeni personelin net
maafllar›, sosyal sigorta primleri ve ilgili di¤er giderleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir.
• Burada yer alacak tutar personele ödenecek net tutar olmay›p, iflverene toplam maliyet tutar›d›r.

-

Projede görev alan personel tam zamanl› veya k›smi zamanl› olarak istihdam edilebilir.
• K›smi zamanl› çal›flacak personelin ayl›k mesaisinin yüzde kaç›n› faaliyet teklifi kapsam›nda
geçirece¤i insan kaynaklar› kalemine yans›t›lmal›d›r. Uygulanan hesaplama yöntemi hakk›nda “EKB2 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi” bölümünde bilgi verilmesi gerekmektedir.

-

Yabanc› uyruklular, 4817 say›l› kanun ve di¤er mevzuat hükümlerine göre faaliyet kapsam›nda görevli personel
olarak çal›flabilirler.

Görev/Seyahat Gündelikleri
-

Proje bütçesinde gerekçesi aç›klanmak kayd› ile faaliyet kapsam›nda görevli personele
harc›rah ödenebilir.
• Harc›rah limitleri için Baflvuru Rehberi’nin “Maliyetlerin Uygunlu¤u: Destekten karfl›lanabilecek
maliyetler” bölümünü inceleyiniz.

2. SEYAHAT
-

Proje dahilinde yap›lmas› planlanan seyahatlerin hareket ve var›fl noktalar›, seyahat arac› (uçak, otobüs, vb.)
ve kaç kiflinin kat›laca¤› aç›kça belirtilmelidir.

3. EK‹PMAN VE MALZEMELER
-

Makine-ekipman sat›n alma ve kiralama bedellerinin yer alaca¤› bütçe kalemidir.

-

Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir “Makine/Ekipman” sat›n al›m› için farkl› tedarikçilerden
al›nm›fl ayn› nitelikte en az 3 (üç) adet proforma fatura ve/veya teklif baflvuruya eklenmelidir.

-

Proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek binek araç al›m› haricindeki tafl›t al›mlar›, araç
kiralama ücretleri, gibi maliyetler “Araç Sat›n Al›m› veya Kiralanmas›” kalemi alt›nda bütçelendirilir.

4. YEREL OF‹S MAL‹YETLER‹
-

Bütçedeki “yerel ofis maliyetleri” kalemi, projeye özel ve projenin uygulanmas› için
gerekli bir ofisin kiralanm›fl olmas› hallerinde kullan›labilir.

-

2013 Sosyal Kalk›nma Mali Destek Program›’nda, 10.000 TL’ye kadar olan Yerel Ofis Maliyetleri uygun
maliyetler kapsam›ndad›r.

70 Güney Marmara Kalk›nma Ajans›

EK-F

5. D‹⁄ER MAL‹YETLER H‹ZMETLER
-

Bu bafll›k alt›ndaki kalemlerin hizmet al›m› yoluyla gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bu kalemde giderler,
ayr› ayr› kalemler halinde belirtilmelidir. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir.

-

Proje kapsam›nda 10.000 TL’yi geçen her bir “Hizmet” sat›n al›m› için farkl› tedarikçilerden al›nm›fl ayn›
nitelikte en az 3 (üç) adet proforma fatura ve/veya teklif baflvuruya eklenmelidir.

-

Ajans, destek miktar› 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu giderler
“Denetim Maliyetleri” kaleminden karfl›lanabilmektedir.

-

Projenin firmaya, sektöre, ürüne, müflterinin alg›s›na olan etkisinin de¤erlendirmesi aflamas›ndaki maliyetler
“De¤erlendirme Maliyetleri” kalemi alt›nda bütçelendirilmelidir.

-

Projenin uygulanmas› için mutlaka gerekli olmas› ve Ajans’›n sa¤lad›¤› deste¤in %30’unu aflmamas› kayd›yla
inflaat maliyetleri “inflaat iflleri” kaleminde yer almal›d›r. ‹nflaat kontrolörlü¤ü dahilindeki maliyetler ise
“Kontrolörlük iflleri ve di¤er” kaleminde bütçelendirilmelidir.

6. D‹⁄ER
-

Bütçe kapsam›nda standart bafll›klar alt›na girmeyen bir harcaman›n söz konusu olmas›
durumunda, harcamaya iliflkin bilgilerin bu bafll›k alt›nda belirtilmesi gerekmektedir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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SOSYAL KALKINMA MALI DESTEK PROGRAMI
ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERGELER‹
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GÖSTERGE
Proje kapsam›nda e¤itim gören kad›n say›s›
Proje kapsam›nda e¤itim gören genç say›s›
Proje kapsam›nda e¤itim gören engelli say›s›
Proje kapsam›nda e¤itim gören kifli say›s›
Proje kapsam›nda verilen, resmi geçerlili¤i olan sertifika say›s›
Proje kapsam›nda istihdam edilen kad›n say›s›
Proje kapsam›nda istihdam edilen genç say›s›
Proje kapsam›nda istihdam edilen engelli say›s›
Proje kapsam›nda tam zamanl› istihdam edilen kifli say›s›
Proje kapsam›nda yar› zamanl› istihdam edilen kifli say›s›
Engellilerin sosyal hayata entegrasyonunu sa¤layacak araç say›s›
Engellilerin sosyal hayata entegrasyonunu sa¤layacak ekipman say›s›
Dezavantajl› gruplara sa¤lanan hizmetlerden faydalanan kifli say›s›
Dezavantajl› gruplara yönelik oluflturulan sosyal alan
Dezavantajl› gruplara yönelik yap›lan sosyal faaliyetlere kat›lan kifli say›s›
Dezavantajl› gruplara yönelik yap›lan sosyal faaliyet say›s›
Proje kapsam›nda iflbirli¤i yapan STK say›s›
Dezavantajl› gruplara yönelik fark›ndal›¤› art›r›c› görsel say›s›
Uygulanan yeni e¤itim metotlar› say›s›
‹stihdam odakl› kurslara kat›lan kad›n ve genç iflsiz say›s›
Gezici sa¤l›k hizmetlerinden yararlanan hasta say›s›
Dezavantajl› gruplara sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri için oluflturulan alan
Do¤al ve insan kaynakl› afetler hakk›nda yap›lan bilinçlendirme faaliyetleri say›s›

B‹R‹M
Kifli
Kifli
Kifli
Kifli
Adet
Kifli
Kifli
Kifli
Kifli
Kifli
Adet
Adet
Kifli
M2
Kifli
Adet
Adet
Adet
Adet
Kifli
Kifli
2
m
Adet
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