11. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ
KAPSAMINDA
UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. Uygun harcamalara ait alt ve üst limitlerin ve iş planı limitlerinin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro =
14,3166 TL olarak kullanılacaktır.
2. Bilindiği üzere TKDK tarafından hazırlanmış olan farklı iş planı formatları bulunmaktadır. 302-Çiftlik
Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında kullanılan üç farklı iş planı formatı
bulunmaktadır. B1, B2 ve B3 iş planı formatlarına ait limitlerde değişiklik yapılmıştır. Buna istinaden;
B1 İş Planı: Uygun harcama tutarı 120.000 Avro ve altında olan başvuru sahiplerinin yapacağı
başvurular için geçerlidir.
B2 İş Planı: Uygun harcama tutarı 120.000 Avro üzerinde olan başvuru sahiplerinin yapacağı
başvurular için geçerlidir.
B3 İş Planı: Uygun harcama tutarı 40.000 Avro ve altında olan ve uygun-uygun olmayan harcamalar
kapsamında yapım işi harcaması bulunmayan başvurular için geçerlidir.
3. Fiyat Farkı Uygulaması
Sadece makine-ekipman alımı içeren projeler için;
Ø Nihai toplam uygun harcama tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022
yılı Şubat ayında açıklanan Yİ-ÜFE Makine-Ekipman Endeksinin ilgili projede destek kararının
alındığı tarihin içinde bulunduğu ayda açıklanan endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı
üzerinden güncellenir.
Yapım işi ve makine-ekipman alımı içeren projeler için;
Ø Nihai toplam uygun harcama tutarı içerisindeki makine-ekipman harcamasının toplamı, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılı Mart ayında açıklanan Yİ-ÜFE MakineEkipman Endeksinin ilgili projede destek kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu ayda
açıklanan endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
Ø Nihai toplam uygun harcama tutarı içerisindeki yapım işleri harcamasının toplamı, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılı Mart ayında açıklanan İnşaat Maliyet
Endeksinin ilgili projede destek kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu ayda açıklanan
endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
• Hesaplamalarda ilgili proje için uygulanan başvuru kapanış ayı ile o projeye ait PDSK toplantısı
ayı arasında geçen süre dikkate alınmaktadır. Ancak bu sürenin 7 aydan fazla olması halinde ilgili
projelerde yine 7 aylık fiyat farkı uygulanacaktır.
• Hesaplamalarda ilgili mevzuat gereği tedbire ait uygun harcama tutarı limiti ile her bir yararlanıcının
yararlanabileceği toplam maksimum uygun harcama limiti dikkate alınacaktır.
• Uygulanacak fiyat artışı, faydalanıcıların uymak zorunda olduğu destek kapsamında edinilen
taşınır ve taşınmaz varlıkları sigortalattırma ve satın alımlarda menşe kuralına uyma konusundaki
yükümlülükleri değiştirmemektedir. Bu kurallara istisna getiren üst limitler ve ilgili diğer kurallar
geçerliliklerini korumaya devam eder.

4. Yatırım arazisi üzerinde ipotek olması durumunda;
ü Yatırım arazisi başvuru sahibine ait ise,
Ø Mevcut işletmelerde bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/finansal
kuruluşlardan alınacak düzenli ödemelere ilişkin belge,
Ø Yeni işletmelerde bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/finansal
kuruluşlardan alınacak ödemelerin düzenli yapıldığına dair belgeye ek olarak
bankadan alınacak “referans mektubu (destek tutarı kadar)” (Bu durumdaki başvurular
için sözleşme aşamasında en az 24 ay geçerli ve destek tutarı kadar kesin teminat
mektubu sunulması gerekmektedir.)
sunulması durumunda başvuru uygun kabul edilecektir.
Bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/finansal kuruluşlardan temin edilecek belge
başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış olmalıdır ve ilgili banka tarafından imzalanmalı ve/veya
kaşelenmelidir.
5. Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumunu içeren yatırımlarda Alçak Gerilim (AG) seviyesinden
bağlantı kurulacak tesisler için bağlantı anlaşmasının geçerlilik tarihi sözleşme tarihini kapsamalıdır.
Yenilenebilir enerji tesisinin modernizasyonu durumunda ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen Proje Onay Birimi tarafından onaylanmış Kabul Tutanağı sunulmalıdır.
6. 302-7 sektöründe uygun yararlanıcılar kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek amacıyla yenilenebilir
enerji yatırımı yapabilir. Bu şartı sağlamayan başvurular uygun kabul edilmeyecektir. Bu nedenle
başvuru sahibine ait aynı ilde aktif bir tüketim tesisi olmalıdır. Bu koşul sözleşme öncesi ve ödeme
öncesi yerinde kontrol aşamalarında kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde tüketime ilişkin bilgi
/ belge (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve gerekli diğer resmi belgeler ile ilgili tesise ait fotoğraflar
vb.) talep edilecek ve tüketim tesisinde yerinde kontroller gerçekleştirilecektir.
7. İş planı kapsamında sunulan finansman kaynaklarında;
Ø Gerçek kişiler için; başvuru sahibine, başvuru sahibinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına
ek olarak kayınvalidesine ve kayınpederine ait varlıklar da özkaynak sayılacaktır.
Ø Tüzel kişiler için; tüzel kişiliğe, tüzel kişiliğin ortaklarına, ortakların eşine, çocuklarına,
annelerine ve babalarına ek olarak kayınvalidelerine ve kayınpederlerine ait varlıklar da
özkaynak sayılacaktır.
8. B3 iş planı içeren projelerde 10 puanlık “Usulsüzlük Oranı %25’in altında olan projeler” kriteri yerine
“Başvuru Formuna göre toplam yatırım tutarı 25.000 Avro ve altında olan projeler” kriteri getirilmiştir.
9. Tedarikçiler ve hisse oranlarına bakılmaksızın tedarikçilerin ortakları, teklif verdikleri başvuru için
finansman kaynağı sunamazlar. Tespit edilmesi halinde bu durum çıkar ilişkisi olarak değerlendirilecek
ve başvuru reddedilecektir.
10. 11. Çağrıdan itibaren tekliflerin geçerlilik süreleri bakımından sözleşme anında geçerliliklerinin
kontrolü yapılacaktır. Buna göre, projedeki uygun harcamalara ilişkin tekliflerin geçerlilik süreleri
geçenler ve/veya geçecekler için başvuru sahibi sözleşme imzalamaya geldiğinde belge ve/veya
beyan sunacaktır.

11. “Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse”
şeklindeki IPARD sıralama kriteri değerlendirilmesinde, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması
(LEADER Yaklaşımı) tedbiri kapsamında birinci fazdaki 12 ilde (Ankara, Amasya, Çanakkale, Manisa,
Denizli, Kastamonu, Çorum, Ordu, Samsun, Erzurum, Diyarbakır ve Şanlıurfa) kurulan ve Kurumla
sözleşme imzalayan Yerel Eylem Gruplarının verdiği referans mektupları dikkate alınacaktır. YEG’ ler
tarafından verilen referans mektupları, uygulanan strateji öncelikleri ve strateji uygulama alanı ile
uyumlu olmak zorundadır.
12. Katma Değerli Ürünler Listesine mevcut ürünlere ek olarak “Domates Salçası, Tahin, Pirinç (İşleme
ve Paketleme), Çeltik (Kurutma), Odun Kömürü” ürünleri eklenmiştir.
13. Tıbbi Aromatik Bitkiler Listesine mevcut bitkilere ek olarak “ Aronya ve Aloe vera” eklenmiştir.
14. 302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında Meslek Grupları
Listesi güncellenmiştir.

