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KONU:KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi
KOSGEB'in resmi web sitesinde yapılan duyuru ile imalat sektörünün değer
zincirindeki kritik pozisyonu dikkate alınarak, imalat sektörü ile bunun
tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro
ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi formunda destek tasarlandığı ilan
edilmiştir. Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük
işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve
bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından "Mikro
ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında sermaye desteği
sağlanacaktır. Projenin özellikleri ana hatları ile şöyledir;











Destek programı; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı - JICA tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 600 Milyon
Amerikan Doları tutarındaki bütçe ile uygulanacaktır.
Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi
gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı ve yeni bir
destek programı uygulanacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ'ler,
KOSGEB''in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet
sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS - ESBİS ve diğer bazı
veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru
yapabilecektir. Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni
programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve
uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ'ler için başvuruyu takiben
ödeme işlemleri başlatılacaktır.
Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde,
resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir
seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
Kullanılan destek, MKİ'ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4'er
aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.
Birinci Bileşende; imalat sektöründeki MKİ'lere "faizsiz geri ödemeli destek"
verilecektir. İkinci Bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat,

bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren
genç yenilikçi MKİ'lere "faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. İki
bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. Geri ödemeli destek için
işletmelerden teminat alınmayacaktır.
Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler;




2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Covid-19'dan önce de
aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari
75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı
sayılacaktır.
2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 2020'de
2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19
salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.

İkinci Bileşen için yenilikçi genç MKİ olma kriteri;







2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle
aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ'ler, yenilikçi genç MKİ
sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir.
Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB'de faaliyet gösteren
MKİ'ler.
Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile
tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ'ler.
2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ'ler.
2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi)
almış olan MKİ'ler.

Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ'lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya
gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL'ye kadar
ilave destek verilecektir.
Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderler
için ödenir;






Personel giderleri
İşyeri kirası
Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine
ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine
ödenen atık toplama giderleri)
Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle
siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi
giderleri)

Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ'lerin 2021 yılı içinde
gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen Teknolojik faaliyet giderleri (patent,
telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri) için toplam 25.000 TL'ye
kadar ilave destek ödenir.
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi'ne ilişkin duyuru metni aşağıdaki
link’te yer almaktadır.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7579/proje-ozeti
Saygılarımızla,
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