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GİRİŞ
KOBİ Proje Destek Programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve
bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle
ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin
arttırılması için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Bu kılavuz, KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin, proje
başvuru formunu doldurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Destek Programı ile KOSGEB projeye destek vermekte olup, Programdan yararlanmak
isteyen işletmelerin öncelikle proje kavramını iyi anlamaları gerekmektedir.
Proje Kavramı ve Unsurları Nelerdir?
Proje, belirli bir süre içerisinde ön görülen bütçe ve insan kaynağını kullanarak, birbiri
ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli süreçlerden geçirdikten
sonra belirlenmiş sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çıktıları üretecek
planlanmış faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır.
Yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik bir faaliyet proje olarak sunulmamalıdır, bu
tür bir çalışma ancak proje kapsamındaki faaliyetlerden biri olabilir.
Proje, işletmenin belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacını gidermelidir. Proje, işletmenin tüm
sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye dönük olmamalıdır.
- Projenin amacı; projenin net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve
okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır. Bu amacın soyut ve
ulaşılamaz değil; ulaşılabilir, gerçekçi ve somut çıktılar üreten nitelikte olması gerekir.
- Proje amacını gerçekleştirmek için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için de planlanmış
faaliyetler tanımlanmalıdır. Faaliyetler, gerçekleştirilme sırasına göre yazılmalıdır.
Faaliyetlerin birbirleri ile ilişkisinin kurulması ve proje önerisinde bunun gösterilmesi
önemlidir. Proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetler birbirini izlediği gibi bazı
faaliyetlerin paralel gerçekleştirilmesi de mümkün olabilir.
- Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının
olması gerekir.
- Önemli bir diğer husus ise, projenin beklenen faydası ile çıktısının birbirine
karıştırılmamasıdır. Projenin çıktısı, proje bitince elde edilen somut sonuçtur. Projenin
faydası ise, proje çıktılarının uygulanması sonucu beklenen kazanımlardır. Örneğin;
maliyet opitimizasyon sisteminin kurulması bir çıktı olup, sistemin uygulanması sonrası
maliyetlerde sağlanacak % 10 tasarruf ise bir faydadır. Bir başka proje için müşteri takip
sistemi kurulması bir çıktı olup, bu çıktının uygulanması sonucunda satışların % 20
artması bir faydadır. Dolayısı ile maliyetleri % 10 indirmek, satışları % 20 artırmak proje
çıktısı olarak düşünülemez. Çünkü proje bittiği anda bunların gerçekleşmesi mümkün
olmayacak ancak proje sonuçları (yani çıktıları) uygulandıkça bu faydalar elde edilecektir.

- Projede planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bir proje yetkilisi ile projede
çalışacak personel belirlenmelidir. Burada, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan
faaliyetler ile projede görev alacak personelin niteliklerinin, sayısının ve süresinin uyumlu
olmasına dikkat edilmelidir.
- Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalıdır.
- Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için proje bütçesi oluşturulmalıdır. Proje
bütçesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir. Proje bütçesi
oluşturulurken gerçek maliyetlere odaklanılmalı ve gerekli piyasa araştırması yapılarak
uygun maliyetler tespit edilmelidir. Proje bütçesi ve giderleri belirlenirken proje
faaliyetleri ile ilişkili olmayan giderlere yer verilmemeli, KOSGEB tarafından desteklenip
desteklenmediğine bakılmaksızın projenin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm faaliyet ve
bunlara ilişkin giderler dikkate alınmalıdır.
KOBİ Proje Destek Programından Yararlanabilmenin Koşulu Nedir?
İşletmelerin KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanında
kayıtlı olması esastır. KOSGEB Veri Tabanına kayıt ile ilgili işlemler www.kosgeb.gov.tr
internet adresinde açıklanmaktadır.
KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu ve eklerini, her sayfası işletme yetkilisi
tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak KOSGEB Hizmet Merkezine teslim ederek
başvuru yapar.
KOBİ Proje Destek Programı Kapsamında Hangi Projeler Desteklenir?
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler
ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;
 İstihdam artırıcı,
 İhracat artırıcı,
 Pazar payı artırıcı,
 Verimlilik artırıcı,
 Maliyet düşürücü,
 Kapasite artırıcı,
 Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 Kurumsallaşmaya yönelik,
 Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik
projeleri desteklenir.

2

KOBİ Proje Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Giderler Nelerdir?
Desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve
benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri,
proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman
giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç)
üzerinden desteklenir.
 Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB
desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu
aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler
bu tutarı değiştirmez.
 Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade
edilen % 10 sınırlamasına dahil değildir.
 KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.
Proje Hazırlanırken Danışmanlık Hizmetinden Faydalanabilir mi?
İşletme, ihtiyaç duyması halinde proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti alabilir. Bu
gider kaleminin desteklenebilmesi için projenin ve proje hazırlama giderinin, Kurul tarafından
kabul edilmiş olması gerekir. İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda
alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti 1.500TL’yi aşamaz.
KOBİ Proje Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Projelerin Süresi ve Destek
Üst Limiti, Destek Oranı Nedir?
Program süresi işletme için üç yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst
limiti toplam 150.000-TL’dir. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.
Program kapsamında 1. ve 2. Bölgelerde destek oranı % 50 olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran
% 60 olarak uygulanır.
Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 ay, en fazla
24 aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
Ancak bu sürelerin toplamı Program süresini aşamaz.
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PROJE BAŞVURU FORMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Destek Programından faydalanmak isteyen işletmelerin, Proje Başvuru Formunu eksiksiz ve
doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Proje önerisi sunan işletmelerin istenen
bilgilere odaklanması önemlidir. İstenen bilgilerin dışında verilen bilgiler değerlendiricilerin
dikkatlerini dağıtmakta ve değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.
Başvuru Formu ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir.
İşletmenin Adı: İşletmenin ticari unvanı yazılmalıdır.
Vergi No / TC Kimlik No: Şirketler için Vergi No/Şahıs İşletmeleri için TC Kimlik No
yazılmalıdır.
İşletme Yetkilisinin Adı, Soyadı: Tek şahsa ait işletmede işletme sahibinin, diğer
işletmelerde ise işletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişinin adı ve soyadı
yazılmalıdır.
Projenin Adı: Projenin adını proje içeriğini yansıtacak şekilde belirlemek gerekmektedir.
Proje adı, mümkün olduğunca proje faaliyetlerini tek bir noktaya odaklayacak nitelikte
tanımlanmalıdır.
Projenin Kısa Tanıtımı: Proje ile ne amaçlandığı, neden ihtiyaç duyulduğu, neler
hedeflendiği, projede ne tür faaliyetler planlandığı, projenin çıktıları ve projeden ne tür
faydalar sağlanacağı 100 kelimeyi aşmayacak şekilde açıklanmalıdır. Bu bölümde İşletmeyi
ve ürünlerini tanıtıcı bilgilere değil, projeyi tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir.
Bu bölümde;
“İşletme içerisinde ................................. gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan
........................ projesi ile .............................................hedeflenmektedir.
Bu hedefi
gerçekleştirmek için proje kapsamında ..........................................gibi faaliyetler yapılacaktır.
Projenin tamamlanması sonucunda ortaya çıkacak olan çıktılar ile işletmenin
....................................... gibi kazanımlar elde etmesi ön görülmektedir.”
ifadesi projenize uygun olabilecek şekilde kullanılabilir.
İşletme Proje Yetkilisinin Adı ve Soyadı: İşletme adına projeyi yürütmekle yetkili olan
kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır.
E-posta: İşletme Proje Yetkilisinin e-posta adresi yazılmalıdır.
Tel / Faks: İşletme Proje Yetkilisinin tel/faks bilgileri yazılmalıdır.
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1. İŞLETMENİN TANITIMI
Bu bölümde istenen bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Ayrıca, işletmenin
tarihçesi bölümünde, işletmenin kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği aşamalar kronolojik
olarak yazılmalı ve yürüttüğü ya da halen yürütmekte olduğu projeler varsa belirtilmelidir.
Gereksiz bilgiler vermekten kaçınılmalıdır.
2.

PROJE BİLGİLERİ

2.1.

PROJENİN KONUSU:

Bu bölümde projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak açıklanmalıdır. Projenin temel
hedefi ve proje sonucunda ulaşılmak istenen çıktının tanıtılması yeterli olacaktır.
Bu bölümde;
“...........................” başlıklı proje ile ........................ hedeflenmekte olup işletme bünyesinde
...........(üretim /pazarlama/yönetim/ organizasyon/dışticaret insan kaynaklar vb. UYGUN
OLANI SEÇİNİZ)...... alanında ilgili ....( faaliyetleri/ süreci/ metodu vb. UYGUN OLANI
SEÇİNİZ).......(iyileştirerek/geliştirerek/yeni oluşturarak/... UYGUN OLANI YAZINIZ)
İşletmede.... ( üretilen ürün/kullanılan sistem/uygulanan metot/çalışanlar vb....UYGUN
OLANI YAZINIZ) üzerinde ......(istihdam artırmak/ ihracatı artırmak/maliyetleri
düşürmek/kapasite artırmak/ verimliliği artırmak /..../ kurumsallaşmak UYGUN OLANI
YAZINIZ)’ya yönelik bir çalışma yapılması planlanmaktadır.”
ifadesi projenize uygun olabilecek şekilde kullanılabilir.
ÖRNEK:
“Afrika Ülkelerine İhracata Başlanması Projesi” ile yapılacak pazar araştırma çalışması
sonucunda belirlenecek Afrika ülkelerine ihracat yapılması hedeflenmekte olup, işletmemiz
bünyesinde pazarlama departmanının güçlendirilerek Afrika pazarına girilmesi
planlanmaktadır. Projemiz kapsamında seçilecek bir ülkede temas noktası oluşturulacak,
gerekli marka tescil işlemleri tamamlanacak ve işletme ve ürünlerimizin tanıtımı sağlanmış
olacaktır. Proje bittiğinde Afrika pazarı göz önünde bulundurularak güçlendirilmiş olan dış
ticaret birimiyle hazırlanmış olan araştırma raporu doğrultusunda faaliyetler sürdürülecektir.
2.2.

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:

Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımı olup, projenin gerçekleştirilmesi
sonucunda çözümlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyacı içermelidir.
Amaç ve gerekçenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun sağlanmasına, projenin tek
noktaya odaklanmasına ve birden fazla proje niteliği taşıyacak unsurlara yer verilmemesine
dikkat edilmelidir.
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ÖRNEK:
Projenin amacı; Afrika ülkelerine ihracata başlanmasıdır.
Projenin gerekçesi; İşletmemiz üretmiş olduğu ürünlerin % 40’nı ihraç etmekte olup,
ihracatımız yoğunlukla Avrupa kıtası ülkelerine yapılmaktadır. Global kriz sonrası Avrupa
pazarında yaşanan ciddi daralma işletmemizin yeni pazarlara açılmasını gerekli kılmaktadır.
Yaptığımız incelemeler neticesinde üretmiş olduğumuz ürünlerin Afrika pazarında ciddi bir
ithalatının yapıldığı tespit edilmiş olup, işletmemiz için uygun bir Pazar olacağı
düşünülmüştür.
2.3.

PROJENİN BÜTÇESİ (TL):

8. bölümde oluşturulmuş bulunan proje bütçesi yazılmalıdır.
2.4.

PROJENİN SÜRESİ (Ay):

Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalı ve ay olarak
belirtilmelidir. Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en
az 6 ay, en fazla 24 aydır. (4. bölüm ile uyumlu olmalıdır.)
2.5. PROJE KONUSU OLAN ALANDA İŞLETMENİN MEVCUT DURUMU VE
BENZERİ PROJE/FAALİYET DENEYİMİ:
Bu bölümde, işletmenin ne kadar güçlü bir yapıda olduğu, ne tür faaliyetleri yerine getirdiği,
ürünlerinin nitelikleri vb. bilgilerin belirtilmesi yerine, önerilen proje konusunda işletmenin
mevcut durumunun analizi yapılmalıdır. Mevcut durum analizi proje gerekçesini destekler
nitelikte olmalıdır. Ayrıca, işletmenin hazırladığı proje konusu ile ilgili alanlarda daha önce
yürüttüğü ya da halen yürütmekte olduğu faaliyet ve projeler belirtilmelidir.
2.6. PROJENİN İŞLETMENİN ORTA VE UZUN DÖNEM HEDEFLERİYLE
İLİŞKİSİ
Bu başlık altında İşletmenin orta (1-3 yıl) ve uzun dönemli (3 yıl sonrası) hedefleri ile bu
hedeflere ulaşmada Projenin ne şekilde katkı sağlayacağı belirtilmelidir.
2.7. PROJENİN HEDEF ALDIĞI MÜŞTERİ GRUBUNUN/PAZARIN
NİTELİKLERİ
Bu başlık altında projenin hedef aldığı müşteri grubu (müşterilerin özellikleri, ihtiyaçları,
eğilimleri), hitap ettiği veya proje sonucu hedef alacağı pazarın özellikleri (rekabetin şiddeti,
rakiplerin durumu, tedarikçilerin pazarlık gücü, pazara giriş koşulları, ikame ürünler)
hususları belirtilecektir.
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2.8.

PROJENİN ÜRÜNLERİNİZE/HİZMETLERİNİZE BEKLENEN ETKİLERİ

Bu başlık altında Projenin İşletmenin ürün ve hizmetlerini, üretim/sunum tekniğini ne şekilde
etkileyeceği, tedarik/üretim/dağıtım kanallarında değişiklikler olup olmayacağı belirtilmelidir.
Projenin işletmenin ürün ve hizmetleri ile üretim ortamı üzerindeki etkisi bu kapsamda
sorgulanmaktadır. Bu etkilerin proje bitiminden sonra oluşması beklenir.
2.9. PROJENİN İŞLETMENİZİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDE
BEKLENEN ETKİLERİ
Projenin, işletmenin belirlemiş olduğu rekabetçilik unsurları (fiyat, ürün/hizmet kalitesi,
üretim/teslim zamanı, müşteri ilişkileri, yeni ürünler/yöntemler geliştirebilme, teknolojik
gelişmeler, farklı pazarlara ulaşabilme, Ar-Ge/inovasyon yapabilme kapasitesi vb.) üzerinde
ne tür etkilerinin olduğu açık bir şekilde yazılmalıdır.
2.10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bu başlık altında Proje ile elde edilen sonuçların, projenin tamamlanmasından sonra geleceğe
nasıl taşınacağı ve uzun dönemli sürdürülebilir etkisinin nasıl sağlanacağı (mali, kurumsal,
mevzuat düzenlemesi vb. açıdan) açıklanmalıdır. Finansman sona erdikten sonra eğer
faaliyetler devam edecekse nasıl finanse edileceği, faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan
tanıyan yapıların proje sonunda da devam edip etmeyeceği belirtilmelidir.
2.11. HUKUKİ HUSUSLAR
Bu başlık altında projenin gerektirdiği izinler, ruhsatlar, lisanslar ve benzeri belgelere ihtiyaç
olup olmadığı ve bunların ne zaman ve ne şekilde temin edileceği belirtilecektir. Eğer
projenin uygulanması sırasında hukuki bir gereksinim yok ise “Projede belirtilmesi gereken
hukuki husus yoktur” diye yazılmalıdır.
2.12. RİSKLER, VARSAYIMLAR VE ÖNLEMLER
Projenin yürütülmesi ve sonuçlarının uygulanması sırasında oluşabilecek riskler (önceden
bilinmeyen ve gerçekleşmesi istenmeyen, gerçekleştiğinde projenin yürütülmesi ve
yönetilmesini durduran veya engelleyen, bir faaliyetin proje planında ciddi şekilde sapmasına
neden olan, projenin bütçesinde önemli artışlara neden olan, gelecekte oluşabilecek potansiyel
zarara veya sorunlara neden olan vb.), bu risklerin oluşabilme olasılıkları ve risklerin
gerçekleşmesi durumunda işletme tarafından alınacak önlemler yazılmalıdır. Aynı şekilde
proje uygulama sürecine olumlu etkisi olabilecek hususlar varsayım olarak tanımlanmalıdır.
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2.13. DİĞER HUSUSLAR
Yukarıda açıklanan durumların dışında proje kapsamında ifade edilmek istenen bir konu var
ise bu bölüm altında açıklanmalıdır. Burada yazılacak olan bilgilerin proje ile ilgili olmasına
özen gösterilmelidir.
3. PROJENİN HEDEFLERİ

3.1.

HEDEF-FAALİYET İLİŞKİSİ

Projenin faaliyetleri, projenin yürütülmesi sırasında hedeflerin gerçekleştirilmesi için
yapılması gereken ve maliyeti olan eylemlerdir. Faaliyetler detaylı olarak yazılmalıdır.
Her bir hedef için birden fazla faaliyet tanımlanmalıdır.
ÖRNEK:
Proje Adı: Afrika Ülkelerine İhracata Başlanması Projesi
Sıra No

Hedef

1

Pazarlama departmanının
güçlendirilmesi

2

Hedef bölge araştırması
yapılması

3

Yurtdışı temas noktasının
kurulması

4

Belirlenen ülkelerde ürün
tanıtımı yapılması

Faaliyet
a- Personel ihtiyaç tespiti yapılması
b- İhtiyaç duyulan personelin istihdamının
sağlanması
c- Pazarlama departmanının eğitim ihtiyacının
belirlenmesi
d- Personele eğitim verilmesi
a- Hedef bölgeye yönelik Pazar araştırması
yapılması
b- Belirlenen ülkelerde katılım sağlanacak
fuarların tespiti
c- Belirlenen ülkelerde görüşme yapılacak
işletmelerin belirlenmesi
d- Belirlenen ülkelerin ziyaret edilmesi ve ikili
görüşmelerin yapılması
a- Temas noktasının kurulacağı ülkenin
belirlenmesi
b- Belirlenen ülkede ofis aranması
e- Eleman istihdamının sağlanması
a- Belirlenen ülkelerde ürünün marka tescilinin
yaptırılması
b- Hedef pazardaki sektörel dergilere reklam
verilmesi
c- Hedeflenen pazardaki dillerde tanıtım materyali
hazırlanması
d- Tespit edilen yurtdışı fuarlara katılım
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4. PROJE İŞ-ZAMAN PLANI
3.1 nolu bölümde yer alan faaliyetlerin hangi aylarda gerçekleştirileceği belirtilmelidir.
Projenin tamamlanabilmesi için bütün faaliyetlerin bir zaman
gerçekleştirilerek sonlandırılmasının planlanması beklenmektedir.

dilimi

içerisinde

ÖRNEK:
AYLAR
FAALİYET
Personel ihtiyaç
tespiti yapılması
İhtiyaç duyulan
personelin
istihdamının
sağlanması
Pazarlama
departmanının
eğitim ihtiyacının
belirlenmesi
Personele eğitim
verilmesi
Hedef bölgeye
yönelik Pazar
araştırması
yapılması
Belirlenen
ülkelerde katılım
sağlanacak
fuarların tespiti
Belirlenen
ülkelerde görüşme
yapılacak
işletmelerin
belirlenmesi
Belirlenen
ülkelerin ziyaret
edilmesi ve ikili
görüşmelerin
yapılması
Temas noktasının
kurulacağı ülkenin
belirlenmesi
Belirlenen ülkede
ofis aranması
Eleman
istihdamının
sağlanması
Belirlenen
ülkelerde ürünün
marka tescilinin
yaptırılması
Hedef pazardaki
sektörel dergilere

1

2

X

X

X

3

4

5

X

X

X

X

6

7

X

X

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

11

12

X

X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

22

23

24

AYLAR
FAALİYET
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

reklam verilmesi
Hedeflenen
pazardaki dillerde
tanıtım materyali
hazırlanması
Tespit edilen
yurtdışı fuarlara
katılım

X

X

5. PROJENİN ÇIKTILARI
Bu bölümde proje tamamlandığında ortaya çıkacak, projeye özgü, somut sonuçlar
yazılmalıdır.
Projenin çıktıları proje sonucunda üretilen sonuçlardır. Genel olarak aşağıdakilerden birisi
olabilir:
 Proje sonucunda firma mevcut ürünlerinde veya tasarımlarında bir değişiklik
sağlayabilir. (Yenilik içermemesi halinde olabilir.)
 Proje sonucunda firma bir faydalı model dediğimiz kavramsal bir model de
oluşturabilir. Satış prim modeli gibi bir model oluşabilir.
 Proje sonucunda yeni bir süreç tanımlanmış olabilir. (Yenilik içermemesi halinde
olabilir.)
 Proje sonucunda bir takım stratejiler geliştirilmiş olabilir.
 Proje sonrasında bir bayi ağı gibi pazarlama sistemi geliştirilmiş olabilir.
 Proje sonrasında bir yazılım geliştirilmiş olabilir. (Yenilik içermemesi halinde
olabilir.)
 Proje sonrasında mevcut yazılımlar belirli noktalarda güncellenmiş veya ilgili
arayüzler ile geliştirilmiş olabilir.
 Proje sonrasında yurt dışında açılmış bayiler olabilir.
 Proje sonrasında imalat resimleri oluşturulmuş olabilir.
 Proje sonrasında ekipman montaj detayları hazırlanmış olabilir.
 Proje sonucunda bir web sitesi oluşturulmuş olabilir.
 Proje sonrasında bir e-pazarlama sistemi geliştirilmiş olabilir.
 Proje sonrasında kullanıcı kılavuzları, proje raporları, özdeğerlendirme raporları vb.
gibi dokümantasyon oluşturulmuş olabilir.
 Proje sonucunda bir yetkinlik belgesi alınmış olabilir.
 ...(benzeri somut sonuçlar olabilir)

Görüldüğü gibi proje kapsamında oluşturulacak olan sistem, metot, yöntem, model, strateji,
yazılım vb. gibi somut elle tutulur sonuçlar çıktı olabilmektedir.

ÖRNEK:
3 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirilmesi
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22

23

24

Güçlenmiş Pazarlama departmanı
Pazar araştırma raporu
1 adet yurtdışı temas noktası
Yurtdışı Marka tescil belgesi
6. PROJENİN YÖNETİMİ
Bu başlık altında Proje için gerçekleştirilecek yapılanma, Projenin tanımlı amaç ve hedeflere
uygun şekilde yürütülmesi için proje yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği belirtilecektir.
Projenin yönetiminde görev alacak mevcut personelin öz geçmişleri Proje Başvuru Formu
ekinde verilecektir. İhtiyaç duyulan ek personel ve danışmanlar belirtilecektir.
Bu bölümde proje yönetim şemasına da yer verilmelidir.
7. PROJE GİDERLERİ
Giderin Kaynağı bölümünde, ilgili gider için KOSGEB Desteği talep edilmiyorsa işletme
sütunu, KOSGEB Desteği talep ediliyorsa hem KOSGEB sütunu, hem işletme sütunu “X”
ile işaretlenecektir. Buradaki amaç hangi giderlerin için KOSGEB’den destek talep
edildiğinin belirlenmesidir.
Proje içerisinde istihdam edilecek olan personel ile mevcut çalışan personeline ilişkin bilgiler
yazılmalıdır.

Proje Kapsamında
Çalışacak Mevcut ve
Yeni İstihdam Edilecek
Personel *

7.1. PROJEDE GÖREV ALACAK PERSONEL BİLGİLERİ
Sıra
No

Adı
Soyadı **

Mezun Olduğu
Okul/ Bölüm

Projedeki
Görevi

Projedeki
Çalışma
Süresi (Ay)

Ödenecek Aylık
Net Ücret
(TL)

Toplam
Ücret
(TL)

Giderin Kaynağı ***
İşletme

KOSGEB

1
2
3
…

TOPLAM

* Projede Çalışacaksa İşletme Sahibi/Yetkilisi/Ortağı için de doldurulacaktır.
** Yeni İstihdam edilecek Personelin Adı-Soyadı için ilgili kısımlara Personel İbaresi
yazılmalıdır.
*** İlgili gider için KOSGEB Desteği talep ediliyor ise KOSGEB sütunu ve işletme
sütunu, edilmiyorsa işletme sütunu işaretlenecektir.

Proje kapsamda alınacak olan makine-teçhizat, hammadde ve malzemenin maliyetleri
belirlenmeli ve yazılmalıdır.
7.2. MAKİNE-TEÇHİZAT, HAMMADDE, MALZEME
Sıra
No

Giderin Adı

Miktarı

Tahmini Bedeli
(KDV Hariç TL)

Giderin Kaynağı *
İşletme

KOSGEB
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TOPLAM

* İlgili gider için KOSGEB Desteği talep ediliyor ise KOSGEB sütunu ve işletme sütunu,
edilmiyorsa işletme sütunu işaretlenecektir.

Proje kapsamda alınacak olan hizmetlerin maliyetleri belirlenmeli ve yazılmalıdır.
7.3. HİZMET ALIMI
Sıra
Giderin Adı
No

Tahmini Bedeli
(KDV Hariç TL)

Miktarı

Giderin Kaynağı *
İşletme

KOSGEB

TOPLAM

* İlgili gider için KOSGEB Desteği talep ediliyor ise KOSGEB sütunu ve işletme sütunu,
edilmiyorsa işletme sütunu işaretlenecektir.

Proje kapsamda alınacak olan yazılımların maliyetleri belirlenmeli ve yazılmalıdır.
7.4. YAZILIM ALIMI
Sıra
Giderin Adı
No

Tahmini Bedeli
(KDV Hariç TL)

Miktarı

Giderin Kaynağı*
İşletme

KOSGEB

TOPLAM

* İlgili gider için KOSGEB Desteği talep ediliyor ise KOSGEB sütunu ve işletme sütunu,
edilmiyorsa işletme sütunu işaretlenecektir.

Varsa işletmenin proje kapsamında yapacağı diğer giderlerin maliyetleri belirlenmeli ve
yazılmalıdır.
7.5. DİĞER
Sıra
Giderin Adı
No

Tahmini Bedeli
(KDV Hariç TL)

Miktarı

Giderin Kaynağı *
İşletme

KOSGEB

TOPLAM

* İlgili gider için KOSGEB Desteği talep ediliyor ise KOSGEB sütunu ve işletme sütunu,
edilmiyorsa işletme sütunu işaretlenecektir.
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8. PROJE BÜTÇESİ
7. bölümde detaylandırılmış giderler aşağıda yer alan esaslara göre hesaplanarak proje bütçesi
oluşturulur.
KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları İkinci Bölüm Madde 7- “(2) Proje ile
ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul
tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje
kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.”
Hükmüne istinaden; program kapsamında desteklenecek proje ile ilişkilendirilmiş makine-

teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği hesaplanırken,

Y: Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme hariç, KOSGEB tarafından desteklenmeye esas
üst limitlerin toplamı
Z: Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme destek üst sınırı
Z=

Y
9

formülü ile hesaplanır. Yani, Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme destek üst sınırı;
Makine-Teçhizat, Hammadde ve Malzeme hariç toplam bütçenin 9 (dokuz)’a bölümüdür.
İşletme tarafından % 100’ü karşılanacak giderler ile KOSGEB tarafından desteklenecek
giderlerden işletmeye düşen payın toplamı “işletme” sütununa yazılmalıdır.
KOSGEB’den destek talep edilen giderlere destek oranının uygulanması ile bulunan miktar
“KOSGEB” sütununa yazılmalıdır.
KOSGEB Proje Destek Programı kapsamında proje önerisi veren İşletmelerin 3 yıl içerisinde
alabilecekleri toplam destek miktarı 150.000-TL olacaktır. Onun için bir projede en fazla
150.000-TL destek alınabileceği bilinmelidir.
9. FİNANSMAN
Bu başlık altında 8. bölümde işletme tarafından karşılanacağı belirtilen giderlerin finansman
kaynağı belirtilmelidir. (işletme özkaynağı, banka kredisi, üçüncü kişilerden alınan borç, fon
v.b.)
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ÖNEMLİ NOT: Bu kılavuz, KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvurusu için bir yardımcı
bir doküman olması amacıyla hazırlanmış olup, projenin değerlendirilmesine yönelik esas
teşkil etmediği gibi, KOSGEB’i de hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Bu kılavuzun içeriği ile
KOSGEB’in temel belge ve usulleri arasında farklılıklar olması durumunda resmi dokümanlar
esas alınacaktır.
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