
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL YENİLİKÇİLİK
MALİ DESTEK PROGRAMI

2019
YILI PROJE
TEKLİF ÇAĞRISI



TR51/19/YSG/YSG_KA
TR51/19/SGAK/SGAK_KA

TR51/19/SGF/SGF_KA

*(Söz konusu tutarın 1.500.000-TL’si yeni sosyal girişim bileşeni kapsamında,
2.500.000-TL’si aracı kurum bileşeni kapsamında, 3.000.000-TL’si sosyal girişim ve

sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında kullandırılacaktır.)

REFERANS NO

29.11.2019 Saat 23:50

İNTERNET ÜZERİNDEN
(KAYS) SON BAŞVURU

TARİHİ

06.12.2019 Saat 17:00

TAAHHÜTNAME
SON TARİHİ

6 - 18 Ay

PROJE SÜRESİ

7.000.000,00-TL*

BÜTÇE
Kâr Amacı Gütmeyen

Kuruluşlar İçin
%25 - %90 

DESTEK ORANI
Kâr Amacı Güden

Kuruluşlar İçin
%25 - %50 

DESTEK ORANI

Asgari 100.000-TL
Azami 400.000-TL 

DESTEK TUTARI
DESTEK ORANI

Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri

Yönetici Şirketleri İçin
%25 - %75



GENEL AMAÇ

ÖZEL AMAÇ

Ankara’da üretilen ürün ve hiz-
metlerde sosyal faydanın öncelik-
lendirilerek daha sürdürülebilir bir 
dünyada yaşanmasını sağlamak, 
Ankara’da yaşayan bireyler arasında 
sosyal sermayeyi güçlendirerek sos-
yal refahı arttırmak ve sosyal kalkın-
manın hızlandırılmasını sağlamak.

Ankara’da sosyal girişimcilik ve sos-
yal inovasyon ekosistemi güçlen-
dirilerek toplumsal sorunlara etkili, 
sürdürülebilir çözümler bulmak ve 
toplumsal sorunların çözümünde 
bir model olarak sosyal girişimciliği 
yaygınlaştırmak.

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bi-
leşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin 
faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka 
merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal ka-
pasitelerinin güçlendirilmesi.

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile 
geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odak-
lı girişimlerin desteklenmesi.

ÖNCELİKLER



ÖRNEK PROJE KONULARI

İşsiz bireylerin niteliklerinin ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması için eğitim 
veren sosyal bir işletme kuruluş aşamasını içeren projeler,

Üniversitede okuyan gençlerin maddi ve sosyal kaynaklara erişiminin kolaylaş-
tırılması için araçlar üretilmesini içeren projeler,

Daha sürdürülebilir bir toplum için çevresel öncelikleri olan işletmelerin kapa-
site artırımını içeren projeler,

Sosyal sorunlara çözüm üretilmesine yönelik web tabanlı ve mobil uygulama-
lar geliştirilmesini içeren projeler,

Dezavantajlı grupların hayat standardının arttırılması, istihdam ve hizmetlere 
erişimi gibi alanlarda faaliyet gösteren bir vakfın iktisadi teşekkül kurmasını 
içeren projeler.

Uygun Başvuru Sahipleri

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 Sivil Toplum Kuruluşları
 İşletmeler (Sosyal İşletmeler)
 Kooperatifler, Birlikler

Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 Üniversiteler
 TGB’ler
 İşletmeler
 Sivil Toplum Kuruluşları
 Kooperatif ve Birlikler

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler)
 Sivil Toplum Kuruluşları
 Kooperatif ve Birlikler

Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları 



Sosyal girişimci gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişimini sağlayan kurum-
ların insan kaynakları kapasitesinin gelişmesine yönelik bir program başlatıl-
masını içeren projeler,

Ulusal ve uluslararası kuluçka merkezleri arasında ağ ve platform kurulmasını 
içeren projeler,

Aracı kurumların eğitim ve mentorluk hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 
projeler,

Yeni sosyal kuluçka ve sosyal girişimcilik hızlandırıcı programlarının başlatıl-
masına yönelik projeler,

Aracı kurumların Ankara’da bulunan sosyal girişimlerin kapasitesini artırmak 
için Ankara’da bir merkez kurmasını içeren projeler,

Toplumsal sorunların çözümü için bilimsel araştırmalar ve saha araştırmaları 
yapan bir sosyal laboratuvarın kurulması projeleri,

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet ve programları sonu-
cunda meydana gelen değişimin ölçülmesi için sistemli sosyal etki ölçümü 
programlarının geliştirilmesini içeren projeler.

Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları

Dezavantajlı grupların istihdamı için çalışan bir sosyal işletmenin daha fazla ya-
rarlanıcıya ulaşmak amacıyla yürüteceği kapasite artırma faaliyetlerini içeren 
projeler,

Çevre ve atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren sosyal fayda odaklı bir işlet-
menin yarattığı sosyal faydayı arttırmak amacıyla faaliyet alanının genişletilme-
sine yönelik projeler,

Mevcut sosyal işletmelerin kendi aralarında değer zinciri kurmalarına yönelik fa-
aliyetler içeren projeler,

Kadın, engelli, göçmen, mülteci gibi dezavantajlı kişilerin istihdamı alanında çalı-
şan sosyal işletmelerin bu alanda çalışan uluslararası sosyal işletmeler ile iş birliği 
yaparak kapasitesini arttırmasına yönelik projeler,

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak üzere yazılım, platform, program ve uy-
gulamaların geliştirilmesine yönelik projeler,

Mülteci ve göçmenlerin entegrasyonu için çalışan bir sosyal kooperatifin faaliyet 
alanını ve hedef kitlesini çeşitlendirmesine veya geliştirmesine yönelik projeler, 

Ankara dışında bir ilde faaliyet gösteren bir sosyal girişimin Ankara’da bir şube 
açarak ürettiği faydanın arttırılmasına yönelik projeler.

Öncelik 3 İçin Örnek Proje Konuları



BAŞVURU FORMU VE EKLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

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.

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 



ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

Sosyal girişimcilik konusunda proje sunacak başvuru
sahipleri, proje teklifi hazırlık aşamasında teknik yar-
dım masasından yararlanabilirler. Başvuru sahipleri 
teknik yardım için Ankara Kalkınma Ajansı web site-
sindeki teknik yardım masası bağlantısından görüş-
me talebinde bulunmalıdır. Bu bağlantı üzerinden 
oluşturulan teknik yardım randevularının tarih ve 
saatine riayet edilmesi önemlidir. Bu görüşmelerin 
web sitesinde belirtilen en son tarihe kadar yapılması 
gerekmektedir. 

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


