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KoBi'lerin yurt

. KOBi'lein

drqr pazarlara agrlabihne beceri ve

kabitiyetlerini geligtlrmek,

y'urt dlgr pazar pal'lannl ar-thnnak,

.

KOBi'leri, uluslararasr rekabetin aktOrleri haline getirmek,

.

lracata

=

E-ticarete baglai'an

bag ayan

KOBI saylsrm arttrmak,

KCBI saiislni arttmnak.

DESTEK I]NSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE CiNNNI,NNi

.

'
.

Proje bazh bu destek prograrilnln siiresi; en az 6 (altr) ay enfazIa2| (yrmiddrt) ayolarak belirlendi.

'

Destek oraru, personel gideri harig olmak izere%o70 (yetrnig) geri 6demesiaoh30 (otuz) geri 6demeli olarak
uygrrlanryor.

Toplam destek miktan 300.000 (tiq yuz bin) TL.

.

i;letmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez fai'dalanabilii'orlar.

.

Desteklenecek proje giderleri ve Ust limitleri agagdaki Tablo l'de yer ahyor.

Tablo 1. Gider Adr ve Dest k Ust Limitleri

Tablosu
:*,

Gider Adr

Destek Ust Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Y aziltm ve Donamm

Gderleri

100.000

Tarutrm Giderleri

100.000

Yurt Drgr Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belselendirme Giderleri

100.000

I{iznet Ahm Giderleri

100.000

:;

Desteklenecek
Proje Giderleri

Desteldenecek Proje Gider Gruplarr

Geri Odernesiz

ve Ozel

A) Personel Giderleri

$artlarr

Deste[e iligkin

Ust Limitler

Ust

100.000

giderled deste[i, proje ba$angrg tarihi itibariyle igletmede son 4
(dort) ay iginde istihdam edilmemig veya proJe baglangrg tarihi itibariyle
son 30 (otuz) gun iginde istihdam edilmig yiiksekogetim kurumr-ndan
mezun ve igletmede tam zamanh olarak gahgacak yeni personel iglr
u Personel

Geri OdemeU

Destefe iligkin

TL'ye

Limitler
x

kadar

saplanr.
o Proje Kapsamnda en fazla 4 personel desteklenebilir.

" 1$letmeye,

personel giderleri kapsamrnda saglanacak destegin ayhk iist;

limiti,

-

2

(iki)yrlhkmeslekyUksekokuluve onlisansmezunlanigin2.500 TL

-

Lisans meaunlanna 3.000TL
Ytrksek lisatrs rnezunlarrna 4.000
Doktora mezunlarma 5.000TL
B) Yazrhm ve don anrm Giderleri

TL

"Yazirm l,isans Giderleri yazhmrn lisans bedeli, proje siiresi

100,000

ile

srnrh

TL'ye

X

kadar

olmak fzere zaman srnrrh lisans kullanrrn bedeli ve bulut tabanh vazrhm ]jsans
kullanrm bedeli, 60.000 TL
. Donantm giderleri kapsamrnda sunucu (server), masaiistii bilgisayar ve di:z iistri
bilgisayar gibi yazrhmrn kullanrlmasr igin ihtiyag duyulan difer dorLanm

giderleri 30.000TL
' Yaztltma lliskinEEitrn-Darusmanhk Giderleri 10.000 TL
C) Tanrhm Giderleri
Proje kapsamrnda, uluslararu$ pazatlara yonelik tamtrm igin;
, Trcaret Bakanhgt tarafindan onay vedlen e-ticaret sitelerine tiyelik
giderlerini kapsar. Bu giderin ust limiti 30.000 Tl'dir.

100,000

kadar

/tamtrm (s o syal rnedya reklamlan, atarna motoru
optirnizasyonu vb.) giderlerini kapsar. Bu giderin iist limiti 20.00 0 TL'dir
, Yurtdrgr basrh reklam (gazete, dergi) giderlerinikapsar. Bu gideriniist limiti

'

D tj i tal rekl am

20.000 TL'dir.
Havayolu dergil erindeyayrmlananreklam giderleri ni kapsar. Bu giderin
list linriti 20,000 TL'dir.
. i$letmeyi veiiriinlerini tanfi cr yabancr dildehaarlanmrgkatalog
giderlerini kapsar. Bu giderin tist limiti 10.000 T[,'dir.
igi
" Tamtrm giderlerinin odenebilmesi igin odeme agamasrrda Yurt
n

Marka Tescil Beleesi sartr aranr.

TL'ye

\:

X

s Yult drgr fuar katrhmr giderleri ile tarutrm ve pazarlaua faaliyetlenne yoneLk
yilt dr$l seyahat giderlerine destek verilir.
o (2) Yurt drgr fuar katrlm giderleri; yer kirasr, stat'rd kumlumu, nakliye ve
organizasyon giderlerine iligkin harcamalarr ile fuarda gdrev alacak ir;letne
temsilcilerinin fuar stiresince gergeklegen konaklama ve ekonomi smrfr gidiq<lontig ulagrm giderlerini kapsar-. Bu gideriniist limiti 100.000Tl,'dir.

kadur

- (3)

Igletme ternsilcilerinin proje kapsamtnda gergekle$tirecekleri yurl dry iq
$eyahati, yrut dr$r kongre/konferans/sempozyum katrlrmrna iligkin katrkn/girig
iicreti, en fazIa2 (tki) igletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi srufr gidigdonilg ulagrm giderlerini kapsar. Bu giderin iist limiti 30.000 Tl'dir.
. (+) igletme temsilcilerinin; igletme sahibi, ortagr veya qah$anl olmasr gerekir.
D) Test, analiz ve belgelendirrne giderleri desteiii
* Proj e kapsamrnda test, analiz ve belge almrna yonelik giderler,

* Test, analiz giderleri; rgletrnelerirl yurt igi ve

ylt

100.000

drgr laboratuvadardan

TL'ye

X

kadnr

uluslararasr pazarlan giri gini saglayacak v elv ey a uluslararast pazarlatda r ekabet
avantajr yaratacak akredite olunan test, analiz konularmda alacaklan lrizmet

giderleri,
Belgelendirme giderleri kapsamrnda igletmelerin uluslararasr pazatlaru lgirigini
sa$layacak ve/veya tiluslararasr pazarlarda rekabert avantalr yaratacak belge ahmr

'

giderleri,

*

Belgelendrrme giderleri; bagvuru, dosya inceleme, damgmanlilq ergitim,

tetkik. denetim ve belpe ahmr eiderleri.

E) Ilizmet Ahrn Giderleri
oEfrtim giderlen: igletmelerrn pro.le kapsamrnda ihracata yonelk alacaklart
efiitim giderleri, ('ftirkiye lhracatgrlar Meclisi (TiM), ihracatgr birlik]eri,
universitelenn 4letmelere ydnehk egitim hizmeti vennek arnacryla kuulmug
birirnleri, mevzuatlanmn drg ticaret kapsamrnda eprtrm vetmeye izin vermesi
$arhyla kamu kurum/kuruluglan ve builarrr egitim hizneti vermek a:rLactyla
lcurulmug birimlerr, 81212007 taritrli ve 5580 sayrh Ozel OSetim Kurumlan
Kanunu kapsamtnda kurutn agma izrine sahip ve alantnda program onalit olan
kruum/kurulugl ardan al nac ak e$it imler i kap s ar)
Danr$manhk giderleri: igletrnelenn proje kapsamurda alacaklan damgrnanhk
"

hizrneti giderleri (Damgmanlk hiznetini saglayacak kurulugun daha once
benzer nitelikte hazrladr[r danrgmanhk raporu ornefi ve/veya danrgmanhk
fhaliyetinin igerigini, aynntrlt gahgma planrnt ve rnaliyetini gdsteren taslak

eklenmelidir.)
f,gitim ve Dnnrgrnanlrk giderleri 20.000 TL
* Tasarrm giderleri; igletmelenn ihracal.a konu urun/ambalaj tasarrm giderieri
20.000 TL (Tasarrm hizmetini sa$layacak kuruluqun/kiginin daha 0nce benzer
nitelikte hazrrladrg tasartm omefii ve/veya aynnflh galtgma plannr ve maliiyetini
gosteren taslak eklenmelidir-)
* Yurt drfr rnarka tescil giderleri;i$letmelenn TURI(PAT ENT (Tiirk Patent ve Marka

Kurumu) muadili yurt drgr kurum/kuruluglardan alacaklarr Marka Tescil
Belgeleri igin bagvuru yaprlan kurum/kuruluglara yaphgr odemelere iligkrn
giderleri 20.001f TL
Nakliye giderleri; igletrnelenn ihracata konu iiriin numunesinin yurt dtqmei
havayolu/karayoh-r/demnyolu/denizyolu ile yapaca$r ihracat i;leminde tir:iin
numunesinin ahcrya ulagrm siirecindeki trim nakliye ve sigorta giderleri 20,000 TL
"
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il1;k rlendrilebil ecek dr[_er
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e! ahm gr der!
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M0,000 TL'ye

kadar

X

* Prde, taaliyetlere uygun olarak en'az3 gider grubundan olugmahdr

,

TanrtrmGiderlerininodenebilmesiiginodemeagamasrndaYurtlgiMarkaliescilBelgesiqartlararur.

n yurtDr$rMarkaTescilgiderlerininodenebilmesiiginodemea$amasrndaYurtlgiMarkaTescilBelgesigarfi

,

aranr.

Fuar giderlenne, yer kirasr, stancl kurulumu, nakliy eve orgutizasyon giderlerine iligkin harcamalan ile igletme

remsilcilerininulagrm giderlerini ve tuarstiresincegerqeklegenkonaklamagiderleridedahildir-

* yukaldasayllangiderler,KurulunuygunbulmasrhalindeKDVhangolarakdesteklenir'
* Gayrimenkulahm,binaingaat,tefrigat,tagrtaracrahmvekiralarna,projeil:ilipkilendirilmemigpersonel
klenmez.
ve diger maliyetler ile vergi, resimveh Nglar,sosyal giivenlik primleri deste
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Proje Destek Ust

.

Limiti

personel gideri destegi; net ircret tzerinden ayhk, 2 (i ki) yilhk meslek ytiksekokulu ve
(u9 bin)
6n lisans mezunlarr igin 2.500 (iki bin beg yuz) TL, lisans mezunlan igin 3.000

TL, ytikseklisansmezunlarrigin4.000(dortbin)TLvedoktoramezunlanigin5-000
ftes bin) TL oLrnakiizere. iist limit toplam 100-000 TL
- Yazrhm ve donamm giderl eri destepi: iist limit topla.m I 00-000 TL
- Tanrtln giderleri destefii: 100.000 TL
- Yurt drgr fuar ve seyahat giderleri destepi: 100-000 :fL
- Test, analizvebelgelendirme giderleri destegi: 100'000 TL
- Hizmet ahmr giderleri destegi: 100'000 TL
Toplam: 300.000 TL
Erhen Odeme
Destek Orunt

stek odernesi YaPlrr.

roje Destek Oram*:
ir 70
tr

(yeunig) Geri O<iernesiz

30 (otuz) Geri Odemeli

altnmak'st

imi
Personel giderleri igin destek oranr dikkate
6hil net asgaf i iicret tutan ternel gildi olmak tizere bn
,slillenen hesep ;,5ntoni.,,e lini.tlere gcre belirlenen tur'cr kradar geri Sdemesiz
lestek saflanrr.

