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2018  YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

   ● Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde 

okunmasıyla cevaplandırılabilir. 

 ● Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı bir başvuru sahibi, 

proje ortağı, bir proje veya projenin belirli faaliyetlerinin uygunluğu konusunda ön görüş beyan edemez.

 ● Sıkça sorulan sorular başlığı altında tüm programlar için gelen sorular ve Ajansın verdiği cevaplar  tek 

bir belgede yayınlanacak olup, soruların hangi programla ilgili olduğunu belirtmek adına  ''İlgili Program'' 

sütunu eklenmiştir.

Tüm Programlar

İstanbul Valiliği müdürlükleri uygun başvuru sahibi midir?

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre Valilikler il

müdürlüğü, şube müdürlüğü ve şeflik olarak teşkilatlanmaktadır. Başvuru rehberinde İl Müdürlükleri uygun

başvuru sahibi olarak nitelenmektedir. Bu sebeple İstanbul Valiliği teşkilatında “İl Müdürlüğü” adıyla yer

alan birimler uygun başvuru sahibidir.

Tüm Programlar

Küçük Sanayi Siteleri, 2018 Mali Destek  Programları kapsamında uygun başvuru sahibi midir? 

"Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler" uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 24/04/1969

tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi

yapı kooperatifi anasözleşmesini imzalayan kuruluşlar küçük sanayi sitesi olarak kabul edilmektedirler. Bu

şekilde kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri uygun başvuru sahibidirler.

Tüm Programlar

Üniversiteler içerisinde kurulmuş olan Teknoloji Transfer Ofisleri uygun başvuru sahibi midir? 

Teknoloji Transfer Ofisleri uygun başvuru sahibi değildir. Teknoloji Transfer Ofislerinde uygulanacak

projeler için üniversite, fakülte veya enstitü olarak başvuru yapılabilir.

Tüm Programlar

İşletmeler, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru yapabilirler mi?

İşletmeler 2018 Yılı Mali Destek Programlarında uygun başvuru sahibi değildirler. Bu programlar

kapsamında başvuru sahibi ve ortak olarak projelerde yer alamazlar. İstisnai olarak, Yenilikçi ve Yaratıcı

İstanbul Mali Destek Programı ve Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Teknoloji Geliştirme

Bölgesi Yönetici Şirketleri uygun başvuru sahibi sayılmaktadır.

Tüm Programlar

Üniversitelere bağlı Fakülte ve Enstitüler, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru

yapabilirler mi?

Üniversiteler, Fakülteler ve Enstitüler uygun başvuru sahibi sayılmaktadırlar. Fakülteler ve Enstitüler

tarafından yapılan başvurularda “Başvuru Sahibi” “Fakülte” veya “Enstitü” olarak belirtilmediği takdirde

başvuru Üniversite tarafından yapılmış kabul edilecektir.
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Çocuklar ve Gençler 

Mali Destek Programı

Bilim ve Sanat Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri Çocuklar ve Gençler

Mali Destek Programına proje başvurusunda bulunabilirler mi?

Program başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere Merkez statüsünde olup başvuruda bulunmak isteyen bir

kuruluşun tüzel kişiliğe haiz olması gerekmektedir. Tüzel kişiliği olmayan merkezler uygun başvuru sahibi

olarak kabul edilmemektedir. Bilim ve Sanat Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim

Merkezleri tüzel kişiliğe sahip olmayan birimlerdir. Bu nedenle, adı geçen kurumlar proje başvuru sahibi

olmazlar. Ancak istisnai olarak, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı rehberinde belirtildiği gibi Bilim

ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri uygun başvuru sahibi

olmamalarına rağmen projelerde ortak olarak yer alabilirler.

Tüm Programlar

Bir kuruluş kaç projede ortak olarak yer alabilir?

Projelerde ortak olarak yer alma konusunda herhangi bir sayı sınırlaması yoktur.

Tüm Programlar

Ajansa borcu bulunan belediyelerin projelerde başvuru sahibi olabilmeleri veya ortak olarak yer

alabilmeleri uygun mudur? 

Belediyeler 5449 sayılı kanunun 19'uncu maddesinin d) ve e) bendinde belirtilen bütçe paylarını İstanbul

Kalkınma Ajansına aktarmadıkça ve mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe başvuru sahibi

veya proje ortağı olarak Ajansla destek sözleşmesi imzalayamazlar. Bu durum söz konusu kurumların

başvuru aşamasında proje ortağı veya başvuru sahibi olmalarına engel değildir.

Tüm Programlar

Bir  Başvuru Sahibi, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında en fazla kaç projeye başvurabilir? 

Bir Başvuru Sahibi 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplamda en fazla 3 (üç) projesi için

destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) projesi için destek alabilir. Bir Başvuru Sahibinin burada

zikredilen başvuru sınırlarının üzerinde proje sunması durumunda, başvuru tarihine göre fazladan sunduğu

projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

Tüm Programlar

Bir  Başvuru Sahibi, bir Mali Destek Programı kapsamında en fazla kaç projeye başvurabilir? 

Bir Başvuru Sahibi, bir Mali Destek Programı kapsamında en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda

bulunabilir ve bunlardan en fazla 1 (bir) tanesi için destek alabilir. Bir Başvuru Sahibinin bir mali destek

programına destek almaya uygun iki teklif sunması ve her iki proje başvurusunun da başarılı bulunması

halinde destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan projesine verilir. Bir Başvuru Sahibinin

burada zikredilen başvuru sınırlarının üzerinde proje sunması durumunda, başvuru tarihine göre fazladan

sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

Tüm Programlar

Bütçede yer alan İnsan Kaynakları başlığı altındaki Maaşlar kaleminde birim maliyet neleri içermektedir?

İnsan kaynakları başlığı altındaki Maaşlar kaleminde birim maliyet, brüt maaş ve işveren payını

içermektedir. Bu kalemde birim maliyet, işverene olan toplam maliyeti gösterecek şekilde yazılmalıdır.

Tüm Programlar

Merkezi İstanbul dışında olan bir sivil toplum kuruluşunun şubesi olarak proje başvurusu yapabilir miyiz?

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre, "Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı

olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birim" olarak tanımlanmıştır. Bu

nedenle, şubelerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Başvuru koşullarına uygunluk açısından ilgili sivil toplum

kuruluşunun tüzel kişiliğe sahip olması şartı aranacağı için şubeler uygun başvuru sahibi değildir. Sivil

toplum kuruluşları tüzel kişiliği olarak merkezleri vasıtasıyla proje başvurusunda bulunmalıdır. Proje

başvurusunda bulunacak sivil toplum kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'da bulunması gerekmektedir.

Merkezi İstanbul'da bulunmayan kurumlar proje başvurusunda bulunamazlar.
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