ÖZET BİLGİ FORMU
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?
• Girişimcilik eğitimini almış girişimcilerin kurduğu işletmeler
• Girişimcinin kurduğu işletmenin son 1 yıl içinde kurulmuş olması gerekmektedir.
• Girişimcinin; son 3 yıl içinde kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin
bulunmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %30’dan fazla ortaklığının
olmaması, başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması
gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yeni işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri
Girişimci Desteği 2 çeşidi mevcuttur.
Geleneksel Girişimci Desteği:
• Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, sermaye şirketlerine 10.000 TL %100 hibe.
• Performans desteği: İşletmenin çalıştırdığı personelin SGK prim gün sayısına göre 1. yıl 5.00020.000 TL arası hibe, 2. yıl 5.000-20.000 TL arası hibe verilmektedir. Genç, kadın, engelli, gazi veya
birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere her 2 yıl için ilave olarak 5.000 TL hibe verilmektedir.
İleri Girişimci Desteği:
• Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile
imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler desteklenmektedir. Desteklenen faaliyetler, faaliyet
konuları tablosunda yer almaktadır.
• Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, sermaye şirketlerine 10.000 TL %100 hibe.
• Performans desteği: İşletmenin çalıştırdığı personelin SGK prim gün sayısına göre 1. yıl 5.00020.000 TL arası hibe, 2. yıl 5.000-20.000 TL arası hibe verilmektedir. Genç, kadın, engelli, gazi veya
birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere her 2 yıl için ilave olarak 5.000 TL hibe verilmektedir.
• Makine, teçhizat, yazılım desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde satın alımlarına
100.000 TL hibe, orta yüksek teknolojideki faaliyete 200.000 TL hibe, yüksek teknolojideki faaliyete
300.000 TL hibe verilmektedir. Hibe oranı %75’dir. Yerli malı belgesi olan ürün satın alımlarında hibe
oranı %90 olur. İkinci el ürün alınacak ise en fazla 3 yaşında olmalıdır.
• Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında
faaliyet gösteren işletmelere verilmektedir. Destek üst limiti 10.000 TL, hibe oranı %75’dir.
• Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 2 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.
• Girişimci, kuracağı işletmede en az %50 kurucu ortaklığına sahip olmalıdır.
3) Başvuru Dönemi
Sürekli aktif, başvurular 01/01/2019 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır.
4) Başvuru Yeri
KOBİ Bilgi Sistemi, online başvuru

