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Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1. “Başvuru Formu ve Diğer Belgeler”
kar amacı güden kuruluşlar için başvuru esnasında sunulması
zorunlu belgeler arasında, Gelir ve Vergi Dairesi ve Sosyal
Sigortalar Dairesine kayıtlı olduğunu ve Başvuru Sahibi –ve varsa
Proje Ortakları- adına Sosyal Sigortalar Dairesinden alınmış
2010,2011 ve 2012 yıllarına ait istihdam edilen personel sayısını
gösterir belge alınmalıdır.

Başvuru Rehberi
Bölüm 2.2.1 Başvuru
Formu ve Diğer
Belgeler

Başvuru Sahipleri ile ilgili uygunluk kriterleri Başvuru Rehberi
Bölüm 2.1.1’de yer almaktadır. Buna göre başvuru sahibinin
merkezinin yada yasal şubesinin teklif çağrısı tarihinden önce
KKTC’de kurulmuş olması ve Resmi Kabz Memurluğu ve
Mukayyitlik dairesine tescil edilmiş olması yeterlidir.

Başvuru Rehberi
Bölüm 2.1.1 Başvuru
Sahiplerinin
Uygunluğu

Ortaklar (hissedarlar), Proje Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini
karşılamalıdırlar. Bu nedenle başvuru sahipleri 1den fazla proje ile
başvuru yapamayacaklarından dolayı bu durum uygun
olmayacaktır.

Başvuru
Rehberi
Bölüm 2.1.3 Uygun
Projeler:
Proje
başvuruları ve mali
destek almaya ilişkin
özel uygulamalar

Proje Sahibinin Uygunluğu
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Yanında işçi çalıştırmayan ve tüm işi şahsın kendisi yapan
işletmelerde, işletme sahibinin de sosyal sigorta yatırımı
yoksa başvuruda bulunabilir mi? Bu evrak eksikse sorun olur
mu? Yatırımlara yeni başlanırsa olur mu?
Daha önce kurulmuş olan ancak mali sıkıntılardan dolayı
faaliyete geçiremediğimiz şirketimiz üzerinden 2013 Rekabet
Gücünün Artırılması Mali Destek Programından faydalanma
arzusundayız. Bu hususta hali hazırda kurulu ancak faal
olmayan
şirketimiz
üzerinden
hibe
programından
faydalanabilir miyiz?
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Başvuru sahibi gerçek kişi ise, herhangi bir tüzel kişilik
işletmeciliğinde hisse sahibi olduğu durumlarda her iki
başvuruda da yer alabilir mi?

Proje Konusu
4

Önlem 2'nin altında soğuk hava deposu için müracaat edecek
olan proje sahiplerinin bifiil tarımsal üretimle uğraşıyor
olması gerekir mi?

Maliyetlerin Uygunluğu

Başvuru sahibinin bifiil tarımsal faaliyetlerle uğraşıyor olması ve
aracı konumunda olmaması gerekmektedir.
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Mevcut işletmeye elektrik hattı çekilebilmesi için 500
Elektrik hattı çekilebilmesi gibi yatırımlar altyapı yatırımları Başvuru Rehberi 2.1.4
metrelik bir havai elektrik hattı gerekmektedir. Bu maliyet
arasına girmekte olup bu program dahilinde uygun maliyet Maliyetlerin
projeye dahil edilebilir mi? Ve ya yenilenebilir enerji sistemi
Uygunluğu
olarak değerlendirilmemektedir.
proje kapsamında tedarik edilebilir mi?
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Yurtdışından satın alınması planlanan makineler için
hazırlanacak faturaların tedarikçi firmalar tarafından DDP
olarak kesilmesi çok mümkün görünmüyor. Ex-works,CIF
veya FOB bedel olarak firma faturayı hazırladıktan sonra bir
de Kıbrıs'ta gümrükleme masrafları için bir başka fatura
olacaktır.Gümrükte malın cinsine ve kapladığı hacime göre
masraf belirleniyor ve bunun için de proforma fatura almak
çok kolay değil.Bu durumda bütçeyi hazırlarken; KDV dahil
olacak şekilde makinelerin faturası ile sigorta,navlun ve
gümrükleme masrafları için 2 ayrı bütçe kalemi mi yazılması
daha sağlıklı olur? Projeyi yürütürken, gümrükleme
masrafları altında birden çok fatura oluştuğu zaman toplam
masrafı bu kalem altında göstermemiz mümkün olur mu?
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İşçilik ne kadar olmalıdır?

İmzalanacak satınalma sözleşmesinde adrese teslim ve kurulum
dahil bütün aşamalar karşı tarafça yüklenilecek ise tek bir fatura
kapsamına bütün dolaylı giderler yansıtılmış olacak ve ilgili malın
fiyatı bütçede brüt olarak yer alabilecektir. Eğer satınalma
sözleşmesinde satın alınacak mal satış yerinde elden teslim
Başvuru Rehberi 2.1.4
yapılacak ise bu mal ile doğrudan ilgili navlun, nakliye, gümrük
Maliyetlerin
gibi giderler ayrı ayrı maliyet şeklinde bütçeye dahil edilmelidir.
Uygunluğu
Hangi durumun uygulanacağı ile ilgili olarak Proje Sahibinin proje
hazırlığı aşaması veya öncesinde piyasa ve fiyat araştırması
yapmış ve piyasadaki hakim işleyişi biliyor olmasında büyük fayda
vardır.
(tüm
maliyetlerin
belgelendirilmesi
gerektiği
unutulmamalıdır.)
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta
primleri,
ilgili diğer ücret ve maliyetler piyasa koşullarında oluşmuş
ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği
miktarlardan yüksek olmamalıdır.
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve yasal veya
teknik
bir engel olmaması koşuluyla yapım (inşaat işleri) maliyetleri
uygun maliyettir.
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Yarım inşaatın tamamlanması uygun maliyet midir?
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Modern bir seraya bilgisayarlı sulama sistemi ve her türlü
iklimlendirme ekipmanı alınmak istenmektedir fakat elektrik Elektrik hattı çekilebilmesi gibi yatırımlar altyapı yatırımları
problemi mevcuttur. Bu durumda elektrik kurumuna arasına girmekte olup bu program dahilinde uygun maliyet
ödenecek proje parasının yarısı proje kapsamında talep olarak değerlendirilmemektedir.
edilebilir mi?

Başvuru Rehberi
Bölüm 2.1.4:
Maliyetlerin
Uygunluğu
Başvuru Rehberi
Bölüm 2.1.4:
Maliyetlerin
Uygunluğu
Başvuru Rehberi
Bölüm 2.1.4:
Maliyetlerin
Uygunluğu

Başvuru Yeri Uygunluğu
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Girne ilçesine bağlı Edremit
tanımlamasına dahil midir?

köyü

kırsal

Kırsal alan tanımı, nüfusu 5001'in altında olan yerleşim
birimleri ile nüfus yoğunluğu kilometre kareye en az
alan
150'den az olan ve ilçe merkezlerinin dışında kalan yerleşim
birimlerini anlatır. Edremit köyü bu tanım dahilinde olmakta
ve kırsal alan olarak sayılmaktadır.

Mülkiyet ile ilgili herhangi bir yasal problem olmamalıdır. Projenin
uygulama mekanının mülkiyeti Başvuru sahibine ait olabilir. Yasal
Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumu nasıl usullerle tahsisis olunmuş veya kiralanmış olabilir. Ancak kira
11
olmalıdır?
sözleşmesi proje sonrasında en az 3 yıl daha geçerli olmalı ve
proje konusu kira sözleşmesi şartlarına aykırı düşmemelidir.
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