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İZKA-YEŞİL VE MAVİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI

ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
• Ticarileşmeye hazır ürünü olan teknoloji şirketleri
• Teknokent yönetici şirketleri
• Teknolojik girişimlere yönelik dernek ve vakıflar
• Bünyesinde arge merkezi bulunan şirketler
• Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, tarımsal amaçlı kooperatifler
• Başvuru sahibinin İzmir il sınırları içinde kurulmuş olması veya faaliyet göstermesi
gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
• Sanayi, tarım ve hizmetler sektörüne yönelik, “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “
sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” alanlarında “öncü, özgün
ve örnek (3Ö)” projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
Girişimciler için:
 Sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen
sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi.
Üreticiler için
 Sanayi ve tarım sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen
sürdürülebilir üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 Temiz enerji ve temiz teknolojiler öncelikli olmak üzere; firmaların orta-yüksek
veya yüksek teknoloji seviyesinde tedarik ve değer zincirine dâhil olması, yüksek
katma değerli ürün üretmesi ya da yeni bir ürünün üretimine yönelik sektör değişikliği
gerçekleştirmesi.
• Destek miktarı 500.000-2.000.000 arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe
niteliğindedir. Ayrıca üreticiler için 2.000.000 TL’ye kadar faizsiz/kar paysız kredi desteği
verilmektedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 50.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 18+6 ay olmalıdır.
• Proje, İzmir il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Kaynak verimliliği konusundaki projelerde 10, 17, 20, 22, 23 ve 24 nolu NACE
kodundaki sektörlere değerlendirmede öncelik verilecektir.
• Doğrudan elektrik üretimine yönelik GES kurulumu vb. içeren başvurular, program
bütçe limitleri açısından desteklenmesi mümkün olmayan, sıfırdan büyük ölçekli yeni
bir tesis kurulumuna yönelik, yatırım teşvik konusu olabilecek başvurular, program
çerçevesinde hedeflenen dönüşüme hizmet etmeyen, firmanın mevcut süreçlerinde
tamamlama (ikmal) yatırımı niteliği taşıyan başvurular desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Son başvuru tarihi 31/03/2022

4) Başvuru Yeri Neresidir?
İzmir Kalkınma Ajansı, ön başvuru linki https://izka.org.tr/on-basvuru-formu/

Son Güncelleme Tarihi:13/12/2021
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