Sirküler Numarası
Program Adı

Konusu

: 2018 / 22
: KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek;
ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar,
ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta: Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları
ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin
desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından
İşbirliğiGüçbirliği Destek Programı oluşturulmuştur.

Programdan yararlanma koşulu
•

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve
Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir
araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.

•

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya
gelmesi şartı aranır. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında
ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin
bir araya gelmesi yeterlidir.

•

İşletici Kuruluş ve proje ortağı işletmelerin bu program kapsamında aynı konuda 1
(bir) projesi desteklenir.

Desteklenecek proje konuları
•
•
•
•
•

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin
edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak
amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını
artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri
amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri,
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım

ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet
avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak
imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle
desteklenir.
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Proje başvurusu
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak isteyen başvuru sahibi, İşbirliğiGüçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
doldurur, başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu
onaylar.
Proje süresi
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında proje süresi en az 6 (altı) ay, en çok 24 (yirmi
dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre
verilebilir.
Destek üst limit ve oranı
•

Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin)
TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek
olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu
miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000
(birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

•

Proje destek oranı; 1. Bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60 (altmış),
5. ve 6. Bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
Desteklenecek proje giderleri

•

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Kurul;
projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas tutarı belirler.

•

Ancak; bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve
kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan
personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

•

Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve
hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam
KOSGEB Destek tutarının % 5 (beş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir.
Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

Program ile ilgili yayınlanan uygulama esasları metninin tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.
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Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz.
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