
FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
T R 8 3 / 1 9 / F Z D

PROGRAMIN AMACI
TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 

yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin 

yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun 

güçlendirilmesidir. 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel

Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem

önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme

çalışmalarının desteklenmesi 

Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi 

Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi 

Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi 

TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin

yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel

ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik

projelendirme çalışmalarının desteklenmesi 

Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler,

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi

Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler),

Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)

 güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının

desteklenmesi 

Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik

riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının

desteklenmesi 

Proje fikri Fizibilite desteği Projenin fizibilite raporu ve ekleri



TOPLAM BÜTÇE VE DESTEK MİKTARLARI 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun. 

Web: www.oka.org.tr E-posta: fzd@oka.org.tr Tel: 0 362 431 24 00 Fax: 0 362 431 24 09  

PROJE SÜRESİ 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Uygulama süresi en fazla 1 yıldır. 

Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa 

proje başvurusunda bulunabilecektir.  Proje başvuruları 

teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerisinde 

değerlendirilir ve Ajans Yönetim Kurulunun onayına 

sunulur. 

Yerel yönetimler, 

Üniversiteler, 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 

Sivil toplum kuruluşları, 

Organize sanayi bölgeleri 

Küçük sanayi siteleri 

Teknoparklar 

Teknoloji geliştirme bölgeleri 

Endüstri bölgeleri, 

İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile 

Birlikler ve kooperatifler 

 
 
Her bir proje için Ajans hibe desteği tutarları: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmektedir. Ajans hibesi, projenin toplam 
uygun maliyetinin %75’inden fazla ve  % 20’sinden az olamaz. 

24.12.2019 I Saat: 23.59 (KAYS)SON BAŞVURU

Taahhütname son teslim 31.12.2019 Saat:17.00

Program Bütçesi: 1.200.000 TL

10 Milyon TL 
altındaysa 

azami 
150.000 TL 

Asgari Tutar: 50.000 TL 

Destek Oranı 
Azami: %75 
Asgari: %20 

Fizibilite çalışması yapılacak yatırımın öngörülen tahmini bütçesi 

10 Milyon TL 
veya 

üzerindeyse 
azami 

250.000 TL


