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• Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri 
• İl/Bölge Müdürlükleri, 
• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
• Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri 
• Üniversiteler, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler 
• Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Kooperatifler, Üretici Birlikleri 
• Başvuru sahibinin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içinde kayıtlı olmaları 
veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir. 
 

 

• İmalat sanayinde Malatya ve Elazığ illerinin üretim, yenilikçilik ve dış ticaret 
kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesi; Bingöl ve Tunceli 
illerinde Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modellerinin 
geliştirilmesi ile Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının 
Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir: 
Malatya ve Elazığ illeri için: 
 Sanayi işletmelerinin AR-GE, dış ticaret ve verimlilik alanlarında gelişmelerine ve 

rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak donatıların, laboratuvarların, 
merkezlerin ve yeni altyapı hizmetlerinin oluşturulması ya da mevcut olanların 
kapasitesinin geliştirilmesi 
 Sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı 

oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması 
 İşletmelerinin kümelenmesine, ulusal/uluslararası iş ağları oluşturmalarına veya 

mevcutlara dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi 
 Girişimcilik ve teknogirişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik ortam ve 

uygulamaların geliştirilmesi (Kuluçka merkezi, Tasarım ve icat atölyesi vb.) 
Bingöl ve Tunceli illeri için: 
 Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri 

geliştirmeye yönelik ortak kullanım alanlarını içeren projeler 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illeri için: 
 Turizm rotalarına yönelik altyapı/üstyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmaları 
 Termal turizm, ekoturizm, spor, doğa, kültür, inanç ve macera turizmi 

konularında turizm çekim merkezlerinin oluşturulması ve mevcut çekim merkezlerinin 
altyapısının geliştirilmesi 
 Turistik alanların ve tarihi yapıların (bütün izinleri alınmış olmak şartıyla) 

restorasyonu, rekreasyonu, tefrişatı, güvenlik sistem ve donatılarının kurulması 
 Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı 

oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların 
kurulması/geliştirilmesi 
• Destek miktarı 375.000-2.250.000 TL arasında olup; destek oranı %20-%75 arası hibe 
niteliğindedir. 
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 16.500.000 TL’dir. 

1) Kimler Yararlanabilir? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 
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• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır. 
• Proje; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
 

 

Son başvuru tarihi 30/10/2020 

 

Fırat Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

