
KIRSALDA EKONOMİK FAALİYETLERİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

2019
YILI PROJE
TEKLİF ÇAĞRISI



TR51/19/KIR/KIR-KA

REFERANS NO

29.11.2019 Saat 23:50

İNTERNET ÜZERİNDEN
(KAYS) SON BAŞVURU

TARİHİ

06.12.2019 Saat 17:00

TAAHHÜTNAME
SON TARİHİ

Asgari 100.000-TL
Azami 1.000.000-TL 

DESTEK TUTARI

6 - 18 Ay

PROJE SÜRESİ

8.000.000,00-TL

BÜTÇE
Kâr Amacı Gütmeyen

Kuruluşlar İçin
%25 - %90 

DESTEK ORANI
Kâr Amacı Güden

Kuruluşlar İçin
%25 - %50 

DESTEK ORANI



GENEL AMAÇ

ÖZEL AMAÇ

ÖNCELİKLER

Ankara kırsalında ekonomik, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerin çeşitlen-
dirilmesi ile kırsal alanlarda yaşam 
refahının arttırılması ve bölge içi 
gelişmişlik farklarının azaltılması.

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürü-
lebilir kalkınmasına katkı sağlamak 
amacı ile kırsal ekonomik faaliyet-
lerin çeşitlendirilmesi, verimliliğinin 
artırılması, satış ve pazarlama ka-
nallarının etkin kullanılması, katma 
değerin ve istihdamın artırılması.

Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygula-
maların üretim ve ticarileşme süreç-
lerine entegrasyonu

Öncelik 2. Kırsal alanları çekim mer-
kezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

Uygun Başvuru Sahipleri

 Mahalli İdareler
 Kamu kurum ve kuruluşları
 Kamu kurumu niteliğindeki   
 meslek kuruluşları
 Sivil toplum kuruluşları
 İşletmeler
 Üniversiteler
 Kooperatifler, birlikler

Tuz Gölü

Beypazarı

Ankara



ÖRNEK PROJE KONULARI

Yenilikçi ve tasarım ürün geliştirilmesi, yöresel ürünlere katma değer kazandı-
racak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi 
için yenilikçi teknikler uygulamak üzere geliştirilen projeler

Yöresel ürünleri ticarileştirmeye yönelik olarak pazarlama araçlarının çeşitlen-
dirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler

Yöresel ürünlerde e-iş ve e-ticaret uygulamalarını destekleyici platformlara 
destek verilmesi gibi, üreticilerin/girişimcilerin kendi aralarında işbirliğini ve 
topluluk destekli tarım ve gıda topluluklarını geliştirmeye yönelik projeler

Bölgeye özgü bitki, sebze ve meyve türleri ile işlenmiş gıdaların (turşu, lokum, 
çörek vb.) ürünlerin coğrafi işaret, marka, patent kaydı oluşturulması ve ticari-
leştirilmesine yönelik projeler, 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin (aspir, kekik, kantaron, adaçayı vb.) yetiştirilmesi, 
işlenmesi ve paketlenmesi amaçlı projeler 

Soğuk hava depoları, tahıl, bakliyat, hububat depoları, gübre depoları vb mer-
kezler oluşturulmasına yönelik projeler

Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası kalite 
standardının sağlanmasına yönelik sertifika ve akreditasyon belgelerinin alın-
masına (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.) ve gıda güven-
liği sistemlerinin kurulumuna yönelik projeler

Markalaşmada işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, 
kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversite işbirliklerinin sağlanma-
sına yönelik faaliyetler içeren projeler

Yöresel ürün üreticileri ile sanayi işletmelerini entegre edecek yapıların des-
teklenmesine yönelik projeler

Geleneksel sanatları yenilikçi teknik ve yaklaşımlar ile buluşturan ve pazarla-
ma-markalaşma uygulamalarına yönelik projeler

Yöresel ürünlerin kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde endüstriyel kullanım 
alanlarının geliştirilmesine yönelik projeler

Yöresel niteliği olan ürün ve hediyelik eşya tasarımı ve üretimine yönelik pro-
jeler

Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipman alımına yönelik projeler

Tarımsal ve hayvansal atıkların dönüştürülmesine yönelik (gübre, pelet vb) ya-
tırım projeleri

Atıklardan biyogaz ve enerji üretimi amaçlı projeler 

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ve sulamada yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanılmasına yönelik projeler.

Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları 



Yöresel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesine yönelik projeler,

Hedef kitlelere yönelik yenilikçi hizmet sunumu ve teknolojik çözümleri içeren 
projeler,

Turizm faaliyetlerine konu olabilecek alan ve rotaların eksik ve ihtiyaçlarının gi-
derilmesine,  sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde peyzaj, rehabilitasyon ve 
üst yapı çalışmalarına yönelik projeler,

Yerel mimari değerlerin, ören yeri ve taşınmaz kültür varlıklarının turizme konu 
olacak şekilde dış mekan aktiviteleri ve gastronomik aktiviteler ile birleştiği gü-
zergahlar oluşturulmasına, görünürlük, kimlik ve marka değeri kazandırılarak 
uzun süreli/kalıcı çekim merkezi haline getirilmesine yönelik projeler,

Turizmden elde edilen katma değeri arttıracak yeme içme tesisleri veya kırsal 
ürünlerin satıldığı noktalar oluşturulmasına yönelik projeler,

Kamp, karavan ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına (piknik ve mangal alanı 
hariç) yönelik konsept projeler,

Dağ bisikleti, rafting, at biniciliği, su sporları ve sportif balıkçılık gibi açık alan ak-
tivitelerini kapsayan projeler,

Bölgede var olan rotaların (Ankara’nın trekking rotaları) üst yapı ihtiyaçlarının 
tamamlanması (tabela, detaylı harita, tuvalet ve yiyecek kioskları) ve tanıtım ça-
lışmalarının yapılmasına yönelik projeler,

Kırsal alanlarda bölge içi ve bölgeler arası turizm hareketliliği sağlayacak hasat 
şenlikleri, yarışmalar ve eğlence amaçlı faaliyetleri kapsayan projeler,

Sağlık turizminin geliştirilmesi, hizmet çeşitliliğinin artırılması ve tanıtım-pazarla-
maya yönelik projeler,

Somut ve soyut yöresel değerlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmaya 
yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini içeren projeler,

Kırsal turizm alanında hizmet sektöründe çalışan işgücünün kapasitesini arttır-
maya, yerel rehberler yetiştirmeye yönelik eğitim programları oluşturulmasına 
yönelik projeler.

Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları



BAŞVURU FORMU VE EKLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Başvurular KAYS-PFD modülü üzerinden  

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) yapılır ve 

bu şekilde elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmez.

KAYS-PFD sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir:

EK A : Başvuru Formu 

EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3)

EK C : Mantıksal Çerçeve 

EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri 

Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde 
Ajans’ın internet sitesinde (www.ankaraka.org.tr) yayımlanır.

Sorularınızı, taahhütnamelerin e-imza ile imzalanması veya fiziki tesli-
mi için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, elektronik posta ile  
mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.



ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

Ajans internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) 

KAYS-PFD modülüne giriş yapılarak “Sisteme 

Kaydol” bağlantısı tıklanır. Kayıt Formu Ekranı’nda 

“Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolü seçilerek siste-

me kaydolunur. Kayıt tamamlandıktan sonra tekrar 

KAYS-PFD Giriş Sayfası’na gidilip Kullanıcı Adı ve 

Şifre bilgileri girilerek sisteme giriş yapılır. Gelen say-

fada talep edilen “Onay Kodu“ alanına e-posta ad-

resine gelen kod girilir.

Ana Sayfa’da Kurum/Kullanıcı/Rol İşlemleri menü-

sünden “Tüzel Paydaş İşlemleri”ne girilerek başvu-

ru sahibi ve (varsa) proje ortaklarının bilgileri girilir.

Ana Sayfa’da “Başvuru İşlemleri” menüsünden 

“Başvuru Yap” bağlantısına tıklanarak gelen sayfa-

dan Ankara ili seçilip başvuru yapılmak istenen des-

tek programı tıklanır.

Proje bilgileri sisteme girildikten sonra istenen des-

tekleyici belgeler elektronik ortama aktarılıp bir kla-

sör içerisinde toplanarak sisteme yüklenir. Başvuru 

adımları tamamlandıktan sonra “Başvuru Tamamla” 

düğmesi tıklanarak onay verilir.

Uyarı: Proje başvurusu tamamlandıktan sonra proje 

başvurusu üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz!

Taahhütnameler rehberde belirtilen son tarihe kadar 

e-imza ile imzalanır.  E-imza ile imzalanmayan taa-

hütnameler ise rehberde belirtilen son teslim tarihi-

ne kadar ıslak imzalı olarak Ajansa elden veya posta 

yolu ile teslim edilir.



ANADOLU’NUN KALBİNE EKİLEN TOHUM

ANKARA

Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde
No: 11 06460 Çankaya / ANKARA

T: 0 312 310 03 00   •   F: 0 312 309 34 07
mdp@ankaraka.org.tr   •   www.ankaraka.org.tr


