Proje Destek Fonunun Adı: Enerji Verimliliği Desteği
Desteği Veren Kuruluş Adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Desteğin Amacı: Enerji verimliliği projeleri, enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin
giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Kimler Başvuru Yapabilir: Endüstriyel işletmeler veya gönüllü olarak tüzel kişiler başvuru
yapabilir.

Başvuru Dönemi: Enerji verimliliği hibe destek proje başvuruları endüstriyel işletmeler
bakımından her yıl Ocak ayı içinde yapılır. Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne yapılır.
Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu (*) ortalama
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek gönüllü anlaşma yapmak isteyen
tüzel kişiler ise her yıl Ekim ayında Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne
başvurabilirler. Bakanlık her yıl Çağrı Dönemini internet sitesinde ilan eder.
Değerlendirme Kriterleri: Endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği projeleri her yıl Ocak
ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdür onayı ile kurulan ve en az 5 kişiden oluşan bir
Komisyon tarafından incelenir. Projede yer alan ölçüm metotları, ölçüm aletleri, hesap
metotları, formülleri, proje bileşenleri komisyon tarafından belirlenir. Komisyon uygun
bulduğu proje bileşenleri üzerinde yerinde inceleme yapabilir.
İletişim Adresleri:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adres: Türk Ocağı Caddesi No:2 06100
Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 212 64 20
Faks: +90 312 222 57 60

Proje Destek Fonunun Adı: Ar-Ge Destekleri
Desteği Veren Kuruluş Adı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Desteğin Amacı: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Destek Programı kapsamında Bakanlığın ve
tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
tarafından hazırlanan projelerin incelenmesi, değerlendirilmesi, kabul edilmesi, izlenmesi ve
verilecek desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kimler Başvuru Yapabilir: En az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl
lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir.)
araştırmacılar başvuru yapabilir.
Bütçe Kapsamı: Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin Ar-Ge proje
faaliyetlerinin aşağıdaki listede yer alan giderleri;
• Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
• Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
• Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri gibi girdi alımları,
• Anket, deneme, analiz ve danışmanlık vb. hizmet alımları,
• Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç)
bakım onarım giderleri,
• Yurt içi seyahat giderleri,
• Nakliye giderleri,
• Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri
yerlere katılım ücretleri.
Başvuru Dönemi: sürekli aktif
İletişim Adresleri:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM)
Web sitesi: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Proje Destek Fonunun Adı: Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi
Desteği Veren Kuruluş Adı: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Desteğin Amacı: Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle
başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine
sunulmasını sağlamaktır.
Kimler Başvuru Yapabilir: Kamu tarafından ihaleye koyulan projelere şahıslar ve şirketler
üzerinden başvuru yapılabilir.
Bütçesi:
a)Söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin ihaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, sözleşme
bedelinin % 50’sini,
b) İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile yapılan işlerde, bağlı
bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin tamamını kapsayan yaklaşık
maliyet bedelinin %50’sini, geçmeyecektir.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut binalarda;
c-1- İhaleye çıkılarak yaptırılacak olan kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri
amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat ve onarım işlerinde sözleşme bedelinin % 50’sini,
c-2- İhaleye çıkılmadan kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile yapacakları kültür
merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat
ve onarım işlerinde, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin
tamamını kapsayan yaklaşık maliyet bedelinin % 50’sini, geçmeyecektir.
Başvuru Dönemi: Başvuru dönemleri kültür ve turizm bakanlığı tarafından belirlenir.
Değerlendirme Kriterleri:
"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar
sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Kültür evi niteliğinde kullanılması planlanmış yapılarda ise; tercihen zemin katta yer alacak ve
toplantı, konferans vb. nitelikte etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon (en az 100 kişilik),
kütüphane, sergi alanı, işlikler (atölyeler) gibi mekânların bulunması, binalara engelli erişiminin
sağlanması. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar
sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

İletişim Adresleri: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,93542/kultur-yatirimlari-destegi.html

Proje Destek Fonunun Adı: Teknogirişim Sermayesi Desteği
Desteği Veren Kuruluş Adı: Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Desteğin Amacı: Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma
değeri yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvuru Yapabilir: Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora
öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden
en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilir.
Bütçesi: Proje fikirleri %100 oranında 100.000 TL’ye kadar hibe şeklinde desteklenmektedir.
Diğer destekler
Makine, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri,
Personel giderleri,
Genel işletme giderleri
Başvuru Dönemi: sürekli aktif
Değerlendirme Kriterleri: Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel
kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.
Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz.

İletişim Adresleri: https://www.sanayi.gov.tr/?lang=tr

