GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT İÇİ FUAR ORGANİZATÖR KURULUŞ BAŞVURUSU VE TAAHHÜTNAMESİ
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞINA

Fuarın Adı

:

Fuarın Türü

:

Fuarın Başlangıç- Bitiş Tarihi : .. / .. / …. - .. / .. / ….
Fuarın Düzenlendiği Yer /İl

:

Fuarın Konusu

:

Bir önceki fuara dair toplam net stand alanı: ..…….. m²
Başvurulan fuarın Toplam Fuar Alanı: ..…….. m²
Fuarın kaçıncı kez düzenlendiği

:

Fuarın TOBB Yıllık Yurt içi Fuar Takviminde Duyuru Tarihi: .. / .. / ….
Fuarda sergilenecek ürün / ürün grupları:

İşletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar artırılması isteniyor mu? Evet ( ) Hayır ( )
Cevabınız Evet ise Gerekçesi:
Fuar Organizatör Kuruluşunun
Adı

:

Vergi numarası

:

Tel / Faks

:

E-posta

:

Adres

:
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GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT İÇİ FUAR ORGANİZATÖR KURULUŞ BAŞVURUSU VE TAAHHÜTNAMESİ
Organizatör Kuruluşumuzca yukarıda yer alan bilgiler ile başvurmuş olduğumuz fuara;
1- Fuarımızın “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtiçi Fuar Listesi”nde yer aldığı
bilgisinin KOSGEB Web sayfasında yayınlanması ile, KOSGEB tarafından belirtilen standartlarda
Şirketimize gönderilen “KOSGEB Logosu”nu değiştirmeden fuara ilişkin hazırlanacak olan yazılı ve
görsel tüm materyallerimizde kullanacağımızı;
2- KOSGEB tarafından belirtilen standartlardaki KOSGEB logolu flama/flamaların tarafımızdan
sağlanarak, fuar alanının görünürlüğü yüksek çeşitli yer/yerlerine asılacağını,
3- KOSGEB Desteği ile katılacak işletmelerce bildirilen cins, nitelik ve miktarda ürünlerin fuar
alanında daha önce hazırlanmış olan ve yerleşim planında belirlenmiş bulunan standlarda uluslararası
fuarcılık normlarına uygun biçimde sergilenmesinin sağlanacağını,
4- KOSGEB Birimi tarafından fuardan önce tarafımıza gönderilen katılımcı listesi çerçevesinde, Yurt
İçi Fuar Katılım Tutanağı’nın işletme temsilcilerine fuar sırasında imzalatılmasını sağlayacağımızı ve
varsa fuar katılımcı katalogu ile birlikte fuarın tamamlanmasını müteakip KOSGEB’ e üst yazı ekinde
teslim edeceğimizi,
5-Talep edilmesi halinde fuar alanında şirketimizce KOSGEB’e bilabedel 24 (yirmidört) m²’lik stand
alanı tahsis edeceğimizi,
6- KOSGEB desteğine ilişkin olarak; KOSGEB yetkililerince yapılan incelemeler neticesinde ortaya
çıkacak eksikliklere ilişkin her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi, KOSGEB’in taahhüt altına
girmediğini, herhangi bir şekilde KOSGEB’e sorumluluk yüklemeyeceğimizi ve bu desteğe ilişkin
yürürlükte olan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, KOSGEB Genel Destek Programı, KOSGEB
Genel Destek Programı Uygulama Esasları ve ekleri ile KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesinin
tamamını okuduğumuzu ve kabul ettiğimizi,
7- Sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve geçerli olduğunu, bu taahhütnamede ve ekinde yer
alan hususlara aykırı bir durumun oluşması halinde hiçbir şekilde KOSGEB’den talepte
bulunmayacağımızı düzenleyeceğimiz bir sonraki aynı fuarın destek kapsamına alınmayacağını kabul
ettiğimizi ve KOSGEB tarafından konu ile ilgili olarak uygulanacak müeyyideleri kabul edeceğimizi,
beyan ve taahhüt ederiz.

Organizatör Kuruluş Yetkilisi
Adı Soyadı, Unvanı
Kaşe, İmza
..../..../20...
EK:
1- İmza sirküleri
2- Bu fuardan önce düzenlenen aynı fuara ait katalog ve/ veya broşür
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