2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2.000.000,00 TL
tutarında bir projemiz var. Bu tutarın %75’i olan 1.500.000,00 TL’yi talep edeceğiz. Bizim ise
500.000 TL gibi bir tutarı karşılamamız gerekiyor. Biz bir kamu kurumuyuz. Bu tutarı
karşılamamız mümkün görünmüyor. Projeden vaz mı geçelim? Kurumunuzda çalışan ve
projede görev yapan kamu personelinin maaşını ödememiz gereken %10’luk kısım için eş
finansman olarak gösterebilir miyiz?
Cevap 1: Ajans desteklerinin tabi olduğu “Destek Yönetim Kılavuzunda” küçük ölçekli alt
yapı projeleri için eş finansman tutarının %25’ten az olamayacağı belirtilmektedir. Ancak
kamu görevlilerinin maaşlarının projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek kaydıyla
eş finansman olarak sayılabileceği başvuru rehberinde belirtilmiştir. Ayrıca insan kaynakları
ve seyahat başlıklarına ayrılan tutarın %10’u geçemeyeceği Mali Destek Programları için
umumi bir hükümdür. Seyahat gideri yazılmaması ve kamu görevlilerinin en fazla yarı
zamanlı olarak projede görevlendirilmesi kaydıyla projede görevli kamu çalışanlarının
maaşları proje maliyetinin en fazla %10’unu geçmeyecek şekilde eş finansmana
sayılabilir. Bu durumda projenin %15’i kadar nakdi katkıda bulunmak yeterli olacaktır.

Soru 2: Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek istiyoruz. Yenilenebilir Enerji Mali Destek
Programı kapsamında başvuru yapmak istedik ancak o programda %30 inşaat sınırı var.
Rüzgâr santrallerinin inşaat maliyeti yüksek. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında
ise böyle bir kısıtlamadan bahsedilmiyor. Başvurumuzu bu program üzerinden yapsak olur
mu?
Cevap 2: 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında rehberin 21.
Sayfasında “Desteklenmeyecek Konular” başlığı altında “Güneş ve rüzgâr enerjisinden
elektrik üretim ve dağıtım altyapısı oluşturmaya yönelik projelerin” desteklenmeyeceği
belirtilmektedir. Proje başvurunuzu bu program üzerinden yapmanız durumunda projeniz ön
inceleme sırasında elenebilecektir.

Soru 3: Fabrikamızın üretimi sonunda bazı atıklar ortaya çıkıyor: Biz de bu atıkları bertaraf
etmek istiyoruz. Programın 1 Numaralı Önceliğiyle de ilgili. Projemiz geçer mi?
Cevap 3: 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden
kurumlar uygun başvuru sahibi değildir. Uygun başvuru sahiplerinin ayrıntılı listesine
ajansımız internet sitesinde “Destek Programları” sekmesi altında 2018 Mali Destek
Programları alt sekmesi altında bulunan başvuru rehberlerinden de ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Proje başvurusu yapmak istiyoruz ancak kurumumuz uygun başvuru sahipleri
arasında değil. KAYS’tan giriş yapamıyoruz. Kurumumuzun türünü uygun başvuru
sahiplerinden biriymiş gibi girerek başvuru yapabilir miyiz?
Cevap 4: KAYS’tan bu şekilde giriş bile yapsanız, ön değerlendirme sırasında uygun başvuru
sahibi olmamanız sebebiyle değerlendirme dışı bırakılırsınız.

Soru 5: Proje başvurusu yaparken gerekli izin ve ruhsatları almış olmamız gerekli midir?
Cevap 5: Proje başvuru sürecinde Kuruluş Belgesi, Yetkilendirme Belgesi, Mali Tablolar,
Ortaklar ile İlgili Belgeler, Fiyat Teklifleri, Yapım İşleri için Fizibilite Çalışması, İmza
Sirküleri ve Beyannameler zorunlu sunulması gereken belgelerdir. Bağlantı onayının alınmış
olması ve bunun sunulması avantaj olabilir. Ancak resmi makamlardan alınması gereken her
türlü izin, ruhsat ve benzeri belgelerin projeniz destek almaya hak kazandığı takdirde proje
bitiş tarihinden önce alınması zorunluluktur. Bu sebeple projenizin değerlendirme
aşamasında başarılı olması ve destek almaya hak kazanmanız durumunda sözleşme
imzalarken bu belgeleri proje bitiş tarihinden önce alacağınıza dair sizden beyanname
sunmanız istenecek ve bu belgeleri proje bitiş tarihinden önce alıp almamanız takip
edilecektir.

Soru 6: Program önceliklerinizi inceledim yapmak istediğimiz program önceliklerden biriyle
biraz ilgili gibi. Projemiz destek alır mı? Destek almamız için bu ilgiyi nasıl kuralım?
Cevap 6: Ajansımız personeli projeleri başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu, projede
talep edilen tutarın belirlenen sınırlar içinde kalıp kalmaması, proje süresinin belirlenen
sınırlar içinde kalıp kalmaması ve proje konularının uygunluğu açısından inceleyebilmektedir.
Projenizin program öncelikleriyle ilgili olup olmaması “Bağımsız Değerlendiriciler”
tarafından yapılacak teknik ve mali değerlendirmenin konusudur. Bu değerlendirme 4
kısımdan oluşmakta ve toplamda 65 puan alan projeler başarılı sayılmaktadır. Ancak puanı 65
üzerinde olmasına rağmen projenin kısaca program hedefleriyle, öncelikleriyle ve bölge
ihtiyaçlarıyla olan ilgisini ölçen İlgililik kısmından 15 puanın altında alan projeler bu
aşamada elenecektir. Özetle projenin program öncelikleriyle ilişkisi son derece önemli
olmakla beraber teknik ve mali değerlendirme ajansımız personeli tarafından değil bağımsız
değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. Bu tarz sorulara ajans personeli tarafından
verilen cevap bağlayıcı olmadığı gibi bir geçerliliği de yoktur. Projenizi nasıl ifade
edeceğinize siz karar vermelisiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, teknik ve mali değerlendirme ile
ilgili kısımları ve puan tablosunu Proje Başvuru Rehberinin 35. sayfasında bulabilirsiniz.

Soru 7: Kurumumuzun Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na pay borcu bulunmaktadır. Proje
başvurusunda bulunabilir miyiz?

Cevap 7: Ajansımıza pay borcunuzun olması başvuru yapmanıza engel değildir. Projenizin
başarılı bulunması halinde ise ajansa pay borcunuzun olmadığına dair belge sizden talep
edilecektir. Borcunuzun ödenmemesi durumunda sizinle sözleşme imzalamamız mümkün
değildir. Dolayısıyla en geç sözleşme imzalamadan önce bu borcu kapatmanız gerekmektedir.

Soru 8: E ilinin D ilçesinde bir meslek lisesiyiz. Mesleki eğitimi geliştirmek ve
öğrencilerimize son teknolojik imkanları sunmak üzere bir eğitim merkezi inşa etmek
istiyoruz. Kurumumuzu uygun başvuru sahipleri arasında bulamadık. Bizim yerimize İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru yapabilir mi?
Cevap 8: Okullar bu program kapsamında uygun başvuru değildir. 2018 Küçük ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de uygun başvuru
sahibi olarak kabul edilmemektedir. Sadece bulunduğunuz ildeki İl Müdürlüğü uygun başvuru
sahibidir.

Soru 9: Ajansınıza daha önce de başvuru yapmıştık. Son başvuru tarihi olarak 9 Mart,
taahhütname teslim tarihi olarak da 16 Mart tarihi var. Başvuru sırasında hazırladığımız ve
KAYS’a yüklediğimiz belgeleri 9 Mart’ta mı 16 Mart’ta mı teslim etmeliyiz? Kurum yetkilisi
müdür bey ancak projeyi ben yazıyorum, taahhütnameyi e-imza ile ben mi imzalamalıyım
yoksa müdür bey mi?
Cevap 9: Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile bu yıl önceki yıllardan farklı
bir uygulamaya geçilmiştir. Önceki yıllarda KAYS’dan çevrimiçi(online) olarak başvuru
yapılır, bir hafta sonrasında da sisteme yüklenmiş olan belgeler ajansa teslim edilirdi. Bu sene
ise 9 Mart 2018 23:59’a kadar geçen yıllarda olduğu gibi KAYS üzerinden başvurunuzu
tamamlamanız gerekmektedir. Ancak bu sene başvurunuz tamamlandıktan sonra KAYS size
“Taahhütname” adında bir belge verecektir. 16 Mart 17:00 tarihine kadar bu Taahhütnameyi
elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak bize ulaştırmanız gerekmektedir aksi halde projeniz
değerlendirme dışı kalacaktır. KAYS’a yüklediğiniz belgeler projeniz değerlendirme
aşamasında başarılı olursa sizden talep edilecektir. Taahhütnameyi ve diğer belgeleri kimin
imzalayacağı projeyi sizin yazmanız veya kurumun başında müdür beyin olmasıyla alakalı bir
mesele değildir. Proje başvuru evrakları içerisinde geçen “Yetkilendirme Belgesi” bu sorunun
cevabını vermektedir. Örneğin bir belediye için Belediye Meclis Kararında kim
yetkilendirilmiş ise o kişi proje evraklarını ve Taahhütnameyi imzalamalıdır veya bir il
müdürlüğünde en üst yetkili amir “Tatbiki İmza” belgesi ile kimi yetkilendirmiş ise, bu
kişi kendisi veya başka bir çalışan olabilir, o kişi bu belgeleri ve Taahhütnameyi
imzalamalıdır. Elektronik imzanın olmadığı veya teknik bir aksaklıktan ötürü
kullanamadığınız durumlarda ıslak imza ile de Taahhütname imzalanabilir.

Soru 10: Z Belediyesi olarak katı atıkların bertaraf için bir artıma tesisi yapmak istiyoruz.
Daha önce herhangi bir artıma tesisimiz yoktu. Yapacağımız arıtma yüzen ve çökebilen

maddelerin uzaklaştırılması esasına dayanıyor. Eğitimlerinizde bu tarz projelerin birincil
arıtma olduğu ve desteklenmeyeceği gibi bir şey duydum. Bu proje uygun değil mi?
Cevap 10: 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 1. Önceliği
atıkların bertaraf edilmesi ile ilgilidir. Proje eğitimlerimizde de program başvuru
rehberlerinde desteklenmeyecek projeler açıkça bildirilmiş ve eğitimlerde program başvuru
rehberleriyle çelişebilecek açıklamalar yapılmamıştır. Bahsettiğiniz kısım başvuru rehberinin
19. Sayfasında geçmekte ve sadece Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde
birincil arıtma projelerinin desteklenmeyeceği belirtilmiştir, Diğer kurumlar için böyle bir
kısıtlama yapılmamıştır. Bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru yapmanızda bir
engel bulunmamaktadır.

Soru 11: Kurumuzun birçok alt birimi var. Bunlardan bir kısmı proje başvurusunda bulunmak
istiyor. Kurumumuz adına mı yoksa o alt birim adına mı başvuru yapmaları gerekli. En fazla
kaç başvuru yapabiliriz? Hepsi geçer mi?
Cevap 11: Kurumlarınız alt birimleri proje başvurusu yapamazlar. Dolayısıyla kurum adına
başvuru yapılması zorunludur. 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında en fazla 2 proje başvurusu yapabilirsiniz. 2 başvurudan 1 tanesinden destek
alabilirsiniz. Her 2 projenin de geçer puanı alması durumunda puanı yüksek olan proje
başarılı kabul edilir, diğeri elenir.

Soru 12: Projemiz program önceliklerinden 2. Öncelik ile ilgili. 1. Öncelik ile ilgili olsaydı
daha mı çok puan alırdı. Öncelikler arasında bir sıralama var mı?
Cevap 12: Program öncelikleri arasında puan bazında herhangi bir sıralama yoktur, hepsi eşit
ağırlıktadır.

