ÖZET BİLGİ FORMU
103-2 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI
1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler
• Üretici örgütleri
• Yatırım yeri, TKDK’nın desteklediği 42 ilden birinde uygulanmalıdır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması; mevcut kesimhanelerin ve et işleme
tesislerinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
• Kırmızı et kesimhaneleri yatırım sonunda, günlük 30-500 sığır/manda ve/veya 50-4.000 koyun/keçi
kesim kapasitesinde olmalıdır. Et işleme tesisleri ve parçalama tesisleri için kapasite 0,5-5 ton
aralığında olmalıdır.
• Et işleme tesislerinin kapasite artırımları ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
• Kesimhane ve et işleme ve parçalama tesisleri için kombina tesis başvurusu yatırım sonunda
yukarıdaki şartları ayrı ayrı sağlamalıdır.
• Proje tutarı 30.000- 3.000.000 euro arasında olmalıdır. Destek oranı üretici örgütleri için %50
oranında, diğer başvuru sahipleri için %40 oranında hibe niteliğindedir. 5. çağrı dönemi için
hesaplamalarda 1 Avro 6,04 TL olarak kullanılacaktır.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Atık madde depolama ve atık yönetimi ile ilgili yapılan harcamaların destek oranına %10 ilave edilir.
• Yapım işeri, makine-ekipman alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık
ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri,
bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanmalıdır.
• Yeni bir işletme kurulması başvuru yapılan ilde ilgili sektörde kapasite fazlası olmaması
gerekmektedir.
• Tesisin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesisleri desteklenmektedir.
3) Başvuru Dönemi
5. Çağrı için son başvuru tarihi 21/05/2018
4) Başvuru Yeri
TKDK İl Koordinatörlükleri

