ÖZET BİLGİ FORMU
KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI
İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki Kobi’lerin Rekabet
Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı
1) Kimler Yararlanabilir?
• İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü
KOBİ’leri,
• Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
• Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’ler
• 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.
• İşletmenin 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı
en az 3 olmalıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış
hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki
paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi
amaçlanmaktadır.
• Ülke genelinde aşağıda yer alan konulardaki projeler desteklenecektir:
 Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
 Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
 Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
 Pazarlama etkinliğini geliştirme
 İhracat kapasitesini arttırma
 (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP,
CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun
dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya
ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenecektir.
• Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi olup, destek oranı %60 oranındadır. Yerli
makine teçhizat alımları için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır.
• Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL
olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir.
• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.
• Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri ödemeli
şeklindedir.
• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel
giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri desteklenmeyecektir.
3) Başvuru Dönemi
Son başvuru tarihi 22/06/2018
4) Başvuru Yeri
KOSGEB Hizmet Merkezi

