


PROGRAMIN AMACI

COVID-19 salgın riski ile 
mücadeleye katkı sağlayacak 

ve salgının etkilerinin azaltılmasına 
yönelik acil çözüm sunan projelerin 

desteklenmesi



Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve 
kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve 
müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine 
negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi 
uygulamalar geliştirilmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ



Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

• Yaşlılar, kronik rahatsızlıkları olan bireyler, engelliler, hamileler, çocuklar, 
bakıma muhtaç ve/ya evde bakım hizmeti alan bireyler, yabancı uyruklular, 
sosyal yardım alanlar, toplumun gelir düzeyi düşük kesimleri gibi gruplara 
yönelik kritik önem arz eden ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesini sağlayacak 
hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması

• Kamuoyunun etkin ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi, farkındalığının 
arttırılması ve yönlendirilmesine yönelik yenilikçi ve etkin hizmet 
modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

• Salgınının yayılması ve önlenmesi açısından kritik önem arz eden sektörlerde 
etkin hizmet ve üretim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması

• Özellikle küçük yerleşim merkezleri başta olmak üzere üretimin ve ekonomik 
faaliyetlerin devamlılığının sağlaması amacıyla sosyal yardımlaşmayı esas 
alan yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

ÖRNEK PROJE KONULARI



Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

• İhtiyaca yönelik, ilgili kalite standartlarına uygun başta medikal alanlarda 
kullanılmak üzere maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu 
üniforma, dezenfektan vb. koruyucu giysilerin, ekipmanların ve benzeri 
malzemelerin üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda acil kullanıma sunulması 

• Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu 
sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması 

• Salgın kapsamında acil ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan ürün ve 
hizmetlerin üretilebilmesi ve/veya geliştirilmesi için işletmelerin mevcut 
üretim altyapıları ve proseslerine yönelik gerekli değişikliklerin ve 
dönüşümlerin yapılması 

• Tanı ve teşhis faaliyetlerini yürütecek laboratuvarların kapasitelerinin 
artırılması 

• Salgına neden olan virüse karşı antiviral ilaç, aşı ve serum geliştirme 
çalışmaları

ÖRNEK PROJE KONULARI



Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına 
yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

• Otomotiv, tekstil/konfeksiyon, lojistik, ulaşım gibi salgından büyük oranda 
etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde üretim ve hizmet 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden gerekli organizasyonel
yapılanmanın sağlanması

• Üretim ve hizmet sunumlarının sürdürülebilirliği açısından kritik önem arz eden 
alanlara yönelik tedarik zinciri, lojistik ve ulaşım alanlarında yaşanan 
problemlerin hızlı ve etkin çözümüne yönelik organizasyon modellerinin 
geliştirilmesi ve uygulanması     

• Girdi tedariki, üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin lojistiğinin etkin bir şekilde 
yürütülmesine yönelik sektörel ve/ya sektörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi 
ve uygulanması

• Salgın dönemlerinde kritik ürünlerin tedarikini kolaylaştırıcı, anlık ihtiyaçların 
hızlı ve doğru tespit edilmesine ve giderilmesine yönelik çözümlerin geliştirilmesi

ÖRNEK PROJE KONULARI



• COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine, sosyal 
izolasyon ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayacak 
projeler

• COVID-19 ile mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde 
olmayan tedarik projeleri ile etkininin uzun vadede ortaya çıkması 
beklenen projeler

• Hastanelerin rutin ihtiyaçlarını ya da bu salgın özelinde Sağlık Bakanlığı 
tarafından ulusal düzeyde koordine edilen ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik projeler

• Salgın sonrası önemli ölçüde atıl kalma risk bulunan yeni tesislerin 
yapılması ya da mevcut tesislerde kapasite arttırılmasına yönelik 
projeler

• Ana konusu/önceliği temizlik ürün temini olan projeler

• Firmalara doğrudan kaynak aktarımı yapılmasını öngören projeler

PROGRAM ÖZELİNDE 
DESTEKLENMEYECEK KONULAR



PROGRAMIN BÜTÇESİ

15 Milyon TL
Proje Başına 

Destek Tutarı (TL)

• Asgari    
250.000 

• Azami 
2.000.000 

Proje Başına 
Destek Oranı-Kar 
Amacı Gütmeyen

• Asgari          
%25

• Azami        
%100

Proje Başına 
Destek Oranı-Kar 

Amacı Güden

• Asgari            
%25

• Azami          
%60*

*Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olan şirketler ile 
teknoloji geliştirme bölgesinde (teknokent, 

teknopark) faaliyet gösteren şirketler %75 oranında 
desteklenecektir. 



PROGRAMIN SÜRESİ

Proje Uygulama Süreleri

• Asgari 1 ay
• Azami 3 ay

Son Başvuru Tarihi

30 Nisan 2020 
Saat 18:00 



UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve 
Kuruluşlar

• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları
• Yerel Yönetimler,
• Birlikler ve Kooperatifler, 
• Sivil Toplum Kuruluşları, 
• Organize Sanayi Bölgeleri, 
• Sanayi Siteleri, 
• Serbest Bölge İşleticileri, 
• Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri 
Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi gibi 
Kuruluşların Yönetici Şirketleri

Kar Amacı Güden Gerçek ve 
Tüzel Kişiler 

• Ticaret Şirketleri
• Şahıs Şirketleri
• Kar Amacı Güden Kooperatifler



BAŞVURU SAYILARI

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

➢ En Fazla 3 Başvuru 
➢ En Fazla 2 Destek  

Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler 

➢ En Fazla 2 Başvuru 
➢ En Fazla 1 Destek  



ÖNEMLİ HUSUSLAR



❖ Proje kapsamında yeni istihdam edilen personelin 
net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve 
maliyetler 

❖ Küçük ölçekli yapım işleri (inşaat) maliyetleri proje 
bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’una kadar 
(büyük yapım işleri uygun maliyet değildir.)

❖ Denetim maliyetleri (Toplam 3.000 TL’yi geçemez)

❖ Yeni ekipman maliyetleri, (makine ve ekipmanlar, 
test cihazları, yazılım donanımları vb.)

UYGUN MALİYETLER



❖ Sarf malzemesi maliyetleri

❖ Varsa proje ile üretilecek ürünlerin dağıtım ve
lojistik maliyetleri

❖ Görünürlük maliyetleri (toplam bütçenin

%2’sini aşamaz)

❖ Katma değer vergisi (KDV)

❖ Hizmet alımları
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen başvuru sahibi 
başlığı altında sayılan yönetici şirket vasıtasıyla idare edilen kuruluşlar bütçeyi 
KDV hariç olarak hazırlamalıdır.

UYGUN MALİYETLER



Sadece ulaşım altyapısı (yol yapımı vb.) ve kanalizasyon yapımına yönelik 
harcamalar

Kamulaştırma bedeli

Hali hazırda başka bir destek programı kapsamında finanse edilen 
kalemler,

Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri

İkinci el ekipman alımları

Kur farkından doğan zararlar

Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer 
faaliyetlerin maliyetleri

Proje ile ilgisi olmayan harcamalar

Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler

Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın 
alımlar için yapılacak ödemeler

Proje kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve fuar katılım giderleri,

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER



Başvuru 
Rehberinin 
İncelenmesi

KAYS Aracılığıyla 
Proje Girişinin 

Yapılması 

Projeye İlişkin 
Taahhütnamenin 

İmzalanması/ Elektronik 
Ortamda Teslimi 

proje@bebka.org.tr

Son Giriş Tarihi: 
30 Nisan 2020

Saat: 18.00

Taahhütnamenin 
İmzalanması/Elektronik 

Ortamda Teslimi 
için Son Tarih:  
30 Nisan 2020

Saat: 18.00

Başvurular      
sırasında Ajansa 

matbu evrak dosyası 
sunulmayacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ



İSTENEN BELGELER
Başvuru aşamasında, KAYS’a yüklenecek destekleyici belgeler:

1. Birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız 
olarak toplam maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için:
a. Mal ve hizmet alımlarında: Toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik 

şartname ve piyasa araştırması
b. Yapım (inşaat) işlerinde: Avan proje, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve 

maliyet tahmini.
2. Başvuru sahibi ve varsa proje ortak(lar)ı olan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler 

için oda kayıt belgesi
3. Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için son yıla ait mali durumu gösteren belgeler
4. Sivil toplum kuruluşu, birlik (mahalli idare birlikleri hariç), kooperatif statüsünde olan 

başvuru sahipleri ve varsa ortakları için kuruluş belgesi (tüzük, vakıf senedi, ana 
sözleşme vb.)

5. Kaymakamlıklar tarafından yapılacak başvurularda bağlı bulunulan valilikten izin 
yazısı/muvafakat belgesi,
İlçe müdürlükleri tarafından yapılacak başvurularda bağlı bulunulan il müdürlüğünden 
izin yazısı/muvafakat belgesi



DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Ön İnceleme

2. Panel Değerlendirmesi



ÖN İNCELEME

✓ Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön
incelemeye alınır.

✓ Ön inceleme aşamasında başvuru sahibi ve
ortaklarının uygunluğu ile başvuru şartları ve
gerekli belgelerin sağlanması yönünden
başvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre ön
inceleme yapılır.

. 



DEĞERLENDİRME SÜRECİ

✓ Sadece ön incelemeyi geçen başvurular, panel
değerlendirme sürecine alınır.

✓ Proje başvuru sahipleri belirlenen tarih ve saatte
Ajansa davet edilerek ya da uzaktan erişim
yöntemiyle projelerini sunar.

✓ Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle
gerçekleştirilebilir.

✓ Panelistler, başvuru sahiplerinin sözlü anlatımları ve
başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri
değerlendirir.

. 



Değerlendirme Tablosu Puan

1. İlgililik 20
2. COVID-19 ile Mücadeleye Etkisi ve 
Salgının Önlenmesine Katkısı 20

3. Projenin Uygulanabilirliği 20

4. Kurumsal Kapasite 20

5. Yöntem 20

TOPLAM 100

Yapılan başvuruların başarılı olabilmesi için;
toplamda en az altmış (60) puan alması gereklidir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU



DEĞERLENDİRME SÜRECİ

➢ Projeler, başvurunun alınmasından itibaren azami 
3 (üç) iş günü içinde değerlendirilir. Panel 
değerlendirmesi sonucunda desteklenmesine 
karar verilen projeler Ajansın internet sitesinde 
ilan edilecektir.

➢ Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen 
projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden 
itibaren 3 (üç) iş günü içinde Ajans ile sözleşme 
imzalar. 



Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (Merkez Ofis)
Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 BUTTİM İş Merkezi BUTTİM 
Plaza Kat:6 16250 Osmangazi / BURSA

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi
Hoşnudiye Mah. 732. Sok. No 44/4
Efe Plaza B Blok 2. Kat Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Bilecik Yatırım Destek Ofisi
1.Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:2, 
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yanı Merkez / BİLECİK

0 (224) 211 13 27

proje@bebka.org.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ




