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Sayı : 68948468-604.00-E.826

Konu : Teknik Destek ve Fizibilite Desteği 03.09.20l8

UŞAK TiCARET VE SANAYi ODASINA

2018 Yılı Telmik Desak ve Fizibilite Desteği Prcgrarnhı 03.092018 aıihİnde fuıtemet siterniz

ijzgirden kanrcürına ilaı edilmiş olıp progrğnltr kaearnuıda dtlzerılaıecek olan bilgiladirme toplantlan

ile pogranlra ilı$<in bilgi rıotlmı Ek'te yo a|ruktadıı.

Kanınltırırı tıakjorda bilgi sahibi olabilmesi ve progranlaılrı auUmıın etkili bir

şkilde y4ılabilmesi içm E('te yer alaı belgeloin kururnulmırı intemet sitesirıde ya}mlaııması;

lcınırnııııtızı terrsilerı pıoje gelişirme çalışnalandaı sonırnlu personelinizin topltrıtltra kdlım sağlarnası

hususlannda blgileıinizi ve geıeğini a,z odoim.

e-ımzalıdır

Veli oĞUZ
Genel Sekreter V.

Ek:
Ek-1) Bilgilendirme Toplantılan Takvimi
Ek-2) 20l8 Yılı Teknik Destek Programı Bilgi Notu
Ek-3) 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Bilgi Notu
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2018 yILI rizisilirB »BsrrĞi pRoGRAMI niıci NoTu

Program Adı 20l8 Yılı Fizibilite Desteği Progıamı (20l8 FD)

Referans No TR33/l8,TD
Son Başvuru

Zamanı
Proienin KAYS Girişi ve Onayı 23.12.2018 | 23:59

Trahhiitnrmeoio e-İmzası / Teslimi 28.12.2018 ] l8:00

Amaç

TR33 Böıg*tht" k"ıkınmasına Ve rekabet gücü açlsından önemli fırsatlardan

yararlanılmisına, bölge ekonomisine yönelik ıehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin

yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve

stratejik onielitleri ile uyumlu, kısa,/orta vadede yatınma dönüştürülebilecek nitelikteki

fizibitite çalışmalarının desteklenmesi

öncetikler

p-j"nin ,şrğ,oaki öncelik|erden sadece l (bir) tanesi İle ilişkitendiritmesi 
I

g"rİk-ekt"di.. Öncelik|er kapsımında destek]enecek projel€r için 
_ 
başvuru 

I

İehberinin 22. sayfasında yer alın "2.1.3.3 Proje Konuları" bölümünü inceleyiniz, 
l

l) Sağlık Turim)inin Geliştirilmesi Sonuç odaklı Programı (SATUR SoP) kapsam|nda' 
beİrlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak f,izibilite

çalışmalannın gerçekleştirilmesi
2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP)

kapsamında belirlİnen öze] amaçlar ile sonuç ve çüktı hedeflerine katkı sağlayacak

fi zibilite çalışmalannın gerçekleştirilmesi

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programl (DERTEK SoP)
kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak

fizibilite çalışmalannın gerçekleştirilmesi

4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstri|er Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında

belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite

çalışmalannın gerçekleştirilmesi
5) Gençlerin İstihdam EdiIebilirliğinin Arttınlması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP)

kapsİmında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak

fizibilite çalışmalannın gerçekleştirilmesi

IO) SOP'lu, dışında kalan ancak aciliyet taşlyan ve kritik onemi haiz yerel bir kalkınma

I f,rrut, olarak değertendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının
l gerçekleşıirilmesi

proie süresi Asgari süre 6Ay Azami Süre 12 Ay

Destek
Limitleri

Program Bütçesi 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk LirasD

Destek Miktarı Destek oranı
Asgari Azami Asgari Azami

75.000 TL l50.000 TL v.25 %l00

Uygun
Başvuru
Sahibi ve
Ortaklır

Küçük sanayi siteleri
Teknoloji geliştirme bölgeleri
Endüstri bölgeleri
İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlaı
Kar amacı gülmeyen birlikler ve
kooperalifler

Sadece kar amacı güden kurum ve kuruıuşıar fiZibilite desteğinden yararlanamaz,

. yerel yönetimler

. Üniversiteler
o Diğer karnu kurum ve kuruluşları 

o. kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşlan

o sivil toplum kuruluşları
. organize sanayi bölgeleri

Başarı
kriterleri

eşagraal.i l ttlçt toşulu aynı anda sağlayan projeler başanlı bulunacaktır, Desteklenecek

projİler ise Program için aynlan bütçe çeıçevesinde başanlı projeler arasından Yönetim

kurulu tarafindan belirlenecektir.
l ) Ön incelemede başarılı olmak
2) *İlgililik- bölumünden 45 (kırk beş) üzerinden en az 35 (otuz beş) puaı almak

3) Toplamda l0O O/üz) üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak

l/l



Zaf er
|, ,ll ırı ıı,,r A;ııı.ı
Developlnenl Agency

Uygun
Başvuru Sahibi
/ Ortaklar

Öncelik 1-4

o kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
. organize sanayi bölgeleri

o Teknoloji geliştirme böIgeleri ve teknoloj i transfer ofisleri

. Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları

Öncelik 5

o yerel yönetimler

. Üniversiteler

. Diğer kamu kurum ve kuruluşları

. kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Öncelik 6

YereI yönetimler

üniversiteler

Diğer kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri

Küçük sanayi siteleri

Teknoloj i geliştirme bölgeleri

Endüstri bölgeleri

İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar

Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu
ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

veya

Başırr
kriterleri

Aşağıdaki 2 (iki) koşulu aynı anda sağlayan faaliyetler başarılı buIunacaktır.

l) Ön incelemede başanlı olmak

2) Toplamda l00 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak

2l2
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2018 yILI rn«Nir DESTEK pRoGRAMI nir-ci NoTU

Progrım Adı 20l 8 Yılı Teknik Destek Programı (20l 8 TD)

Referans No TR33/l8/TD

Son Başvuru
Zamını

Başvuru Süreci Dönem 1 (KAYS 5) Dönem 2 (KAYS 6)

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı 31.10.20l8 | l7:00 25.12.2018 |23:59

Taahhütnamenin e.İmzası / Teslimi 31.10.20l8 | l8:00 28.12.20l8 | 18:00

Amaç

TR33 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden,

ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında
sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve
Bölgesel İnsan Kalııakları Geliştirme Merkezi'nin (BİGEM) plan, program ve
stratejik öncetikteri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki öncelik]erden sadece l (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi 
I

gerekrnektedir. Öncelikler kıpsamında desteklenecek fıaliyetler için başvuru 
I

rehberinin 19. safasında yer alan "2.13.3 Faallyet Konularf' bölümünü|
inceleyiniz. 

l

l) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) 
|

kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin 
I

geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak 
I

eğitim ve danışmanhk faaliyetlerinin desteklenmesi 
l

2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Progıam ı (SATEK
SoP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel Sektör işletmelerinin
niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşlan tarafından
sağlanacak eğitim ve danışmanIık faaliyetlerinin desteklenmesi

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP)
kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin
geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çaü kuruluşları tarafından sağlanacak
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

4) Yaratıcı ve Kültiirel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP)
kapsamındaki alanlarda faaliyet göSteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin
geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak
eğitim ve danışmanhk faaliyetlerinin desteklenmesi

5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttınlması Sonuç Odaklı Progıamı (GENÇ
SoP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların
kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve
istihdam oranlannt yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin
destekIenmesi

6) SOP'lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum ve
kuruluşlannın ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine
yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Faalivet süresi Asgari Süre 30 Gün Azami Süre 90 Gün

Bütçe Limitleri

Program Bütçesi 600.000 TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası)

Bütçe Dağılımı Öncelik 1-4 Öncelik 5 Öncelik 6

Öncelik Bütçesi 400.000 TL l00.000 TL l00.000 TL

Faaliyet Bütçesi
(KDV Dahil)

50.000 TL 20.000 TL l0.000 TL

l l2
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2018 yILI rn«Nir DESTEK vo rizinir.irr orsrnĞi
nir-cil,rNuinıvın ropl,ANTILARI ra.«viıvıi

Programlar kapsamında her ilde bir adet bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantının Yer
ve zaman bilgisi aşağldaki tabloda yer almaktadır. Toplantılara programlar kapsamında uygun
başıuru sahibi olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlann temsilcilerinin katılım sağlaması

beklenmektedir.

Toplantı İli Tırih Saat Yer

Affonkarahisar 1 1.09.2018 l0:00 - 12:00 Afuonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Kütahya 13.09.2018
'l0:00 - l2:00 Zafer Kalkınma Ajansı

Manisa l2.09.2018 l0:00 - 12:00 Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Uşak 11.09.20l8 15:00 - 17:00 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
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