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2011 Teklif Çağrısı Kapsamı

• .Kar Amacı 
Güden/Gütmeyen

• ç10.000.000 TL

Turizm 
Potansiyelinin 

Harekete 
Geçirilmesi 

• .Kar Amacı 
Güden/Gütmeyen

• .10.000.000 TL

Yenilikçi 
Uygulamalar 

03.08.2011
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DESTEK ORANI
Toplam uygun maliyetin

Asgari: % 25’i 

Azami : % 50’si

DESTEK ORANI
Toplam uygun maliyetin

Asgari: % 25’i 

Azami : % 75’i

DESTEKLERİN TUTARI
Asgari Tutar:   40.000 TL
Azami Tutar:  350.000 TL

KAR AMACI GÜTMEYEN

KURUM/ KURULUŞLAR

KAR AMACI GÜDEN

KURUM/ KURULUŞLAR

2011 Mali Destek Programları

03.08.2011
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

03.08.2011
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

03.08.2011
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.Ankara’nın (TR51 bölgesi)

turizm altyapısının geliştirilmesi

turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

ulusal ve uluslararası alanda erişilebilir ve 
rekabet edebilir bir turizm kenti haline 
gelmesi

Genel Amaç
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

03.08.2011
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Kent, kır, sağlık, doğa, kültür, inanç ve kongre 
turizminin farklı boyutlarıyla ele alınması

Turizmde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

Etkili tanıtım çalışmalarının yapılması

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

Turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması

Özel Amaç
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Programı Öncelikleri

03.08.2011

Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel
mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, 
kapasiteye ve kaliteye kavuşturulması

Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin 
geliştirilmesi

Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde 
markalaşma ve turizmin çeşitlendirilmesi

8
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Örnek Proje Konuları-1

Bölgedeki doğal varlıkların turizme

kazandırılmasına yönelik projeler

Bölgedeki tarihi, sosyal ve kültürel 
mekanların turizme kazandırılmasına yönelik 
projeler

03.08.2011

Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel
mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve

kaliteye kavuşturulması

9

Fotoğraf: Cem Korkmaz
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Örnek Proje Konuları-2

Turizm sektöründeki aktörlerin insan 
kaynağı kapasitelerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar

Butik otelciliğin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması (Bu konuda 
hazırlanacak projelerin hedef bölgesi 
gelişmişlik düzeyi 2’nci, 3’üncü veya

4’üncü derece olan ilçeler olmalıdır)

Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

03.08.2011
10



/31

Bölgedeki turizm imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

etkili ve özgün tanıtımına yönelik çalışmalar

 Turizm alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet 
veren kuruluşlar arasında tanıtıma yönelik faaliyetlerde 
ortaklık ve işbirliklerinin geliştirilmesi

Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde markalaşma ve turizmin 
çeşitlendirilmesi

03.08.2011
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Örnek Proje Konuları-3
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı

(Bilişim ve Sağlık Teknolojileri)

03.08.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı
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Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet 
gücünün artırılması

Sürdürülebilir gelişmenin hızlandırılması

Genel Amaç
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı

03.08.2011
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Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında

Ürün Yeniliği

Süreç Yeniliği

Pazarlama Yeniliği

Organizasyonel Yenilik

uygulamalarının desteklenmesi

Özel Amaç
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Yenilik:

Ekonomik ve toplumsal fayda sağlamak için;

-işletme içi uygulamalarda, işyeri 
organizasyonunda veya

-dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 
iyileştirilmiş 

-bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni 
bir pazarlama yöntemi ya da 
organizasyonel yöntemin 

gerçekleştirilmesi.

Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 

03.08.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı Öncelikleri

“Bilişim ve Sağlık Teknolojileri” 

İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve
pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma
değeri yüksek teknoloji üretmeleri

Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin
paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği
platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin
teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi

Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje
ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model
ve patent teminine yönelik uygulamalar

03.08.2011
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Örnek Proje Konuları-1

Elektronik medikal cihaz üretiminde ve 
biyomühendislik alanındaki yenilikçi 
projeler

İşletmelerin ve kuruluşların kapasite 
geliştirmelerini ve kurumsallaşmalarını 
sağlayacak organizasyonel yenilik 
uygulamaları

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarındaki işletme ve 
kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama 

kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek 
teknoloji üretmeleri

03.08.2011
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Örnek Proje Konuları-2

Teknoparkların bir araya gelerek ortak kuluçka ve teknoloji 
transferi programlarının geliştirilmesi
Yurtdışında bilişim ve sağlık teknolojileri sektörlerindeki 
uzmanların yenilikçilik alanındaki birikimlerinin bölgedeki 
aktörlere aktarılmasına yönelik programların geliştirilmesi

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi 
uygulamaların, bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını 

kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve 
geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının 

güçlendirilmesi

03.08.2011
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Örnek Proje Konuları-3

Sağlık, sosyal içerme, kültürel  
miras, öğrenme, kamu hizmetleri, 
enerji verimliliği gibi toplum için 
önemli konularda yenilikçi bilişim 
ürünlerinin geliştirilmesi

Yenilikçi ürün tasarımlarına yönelik 
merkezlerin kurulması

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun 
ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların 

geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik 
uygulamalar

03.08.2011
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UYGUNLUK KRİTERLERİ

03.08.2011
© ANKARA KALKINMA AJANSI 20
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• KOBİ’ler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar

03.08.2011
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BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU
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• Kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek 
kuruluşları

• Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları

• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare 
birlikleri

• Kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar

03.08.2011
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BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU



/31

• Ankara ve ilçelerinde kayıtlı olmaları veya 
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu 
bölgede bulunması

• Proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde 
olması

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden 
doğrudan sorumlu olması

• Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce 
kurulmuş ve tescil edilmiş olması

Uygunluk Kriterleri

03.08.2011
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BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU
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• Azami 12 ay

• TR51: Ankara

• Program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren 
projeler

03.08.2011
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PROJELERİN UYGUNLUĞU
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• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,

• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, 
maliyet etkinliği sağlaması,

• Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

• Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da 
vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve 
doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici 
belgelerle desteklenmesi gerekir.

Genel Koşullar

03.08.2011
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
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BAŞVURU SÜRECİ

• Başvuru formu (EK-A)

• Bütçe (EK-B)

• Mantıksal Çerçeve (EK-C)

• Özgeçmiş(ler) (EK-D)

• Destekleyici Belgeler

03.08.2011
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BAŞVURU SÜRECİ

Son güne 
kalmamalıydım!      



Ankara 
Kalkınma 

Ajansı
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön 
İzleme

03.08.2011
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Uygunluk Kontrol Listesi
KRİTERLER Evet Hayır 

1. Başvuru Sahibi uygundur.   

2. Proje Ortağı/Ortakları uygundur.   

3. Proje TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara) uygulanacaktır.   

4. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (12 ay).   

5. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir. 
(40.000 TL) 

  

6. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. 
(350.000 TL) 

  

7. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 25’inden az değildir.   

8. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 50’sini aşmamaktadır. 
(Kar amacı güden tüzel kişiler) 

Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 75’ini aşmamaktadır (Kar 
amacı gütmeyen kurumlar) 

  

9. Proje kapsamında yeni ekipman alımı (varsa), proje uygun toplam bütçesinin 
%65’ini aşmamaktadır. 

  

10. Projenin ana faaliyeti olmayan küçük ölçekli yapım işleri Ajans tarafından 
sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemektedir.  

  

11. Genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) projenin toplam uygun 
maliyetlerinin % 5’ini aşmamaktadır. 
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Teknik ve Mali Değerlendirme

03.08.2011
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bölüm 1 Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 20 10

Bölüm 2 İlgililik 25 15

Bölüm 3 Yöntem 30 -

Bölüm 4 Sürdürülebilirlik 15 -

Bölüm 5 Bütçe ve Maliyet Etkinliği 10 -

TOPLAM 100 65
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TEŞEKKÜRLER...

www.ankaraka.org.tr

e_posta: pyb@ankaraka.org.tr

© ANKARA KALKINMA 
AJANSI

03.08.2011
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