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• 01.01.2020 tarihinden sonra firması olmayan ve Bursa’da faaliyet gösterecek 

Girişimciler 

 

 
 

• Programın amacı; Bursa ilinde kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün 

gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata 

geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesidir. 

• Bursa ilinde aşağıdaki başlıklarda projeler desteklenecektir: 

➢ Tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım 

faaliyetleri/dijital çözümler 

➢ Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler 

➢ Üretim süreçlerine ve girdilerine (makine-teçhizat, ham madde ve malzeme 

gibi) yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren çözümler 

➢ Ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik (boyama, kaplama, baskı 

vb.) çözümler 

• Ocak 2020 sonrasında kurulmuş işletmesi olmayan, Ocak 1987’den sonra doğmuş 

(kadınlarda yaş sınırı aranmaz), dört yıllık lisans mezunu, Bursa ilinde ve destek konusu 

sektörlerde faaliyet gösterecek girişimciler başvuru yapabilmektedir.  

• Destek üst limiti geri ödemesiz 1.000.00 TL’dir. 

• Proje kapsamında işletme kuruluş desteği olarak gerçek kişilere 10.000 TL, sermaye 

şirketlerine ise 20.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir. 

• Performans desteği kapsamında işletmenin çalıştırdığı personel için SGK’ya 

ödenen prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.  

• İlk destek yılında asgari toplam 180 gün prim olması şartıyla 60.000 TL’den 

başlayan destekler 1080 ve üzeri gün prim olması halinde 150.000 TL’ye kadar 

çıkmaktadır. 

• İkinci destek yılında asgari toplam 360 gün prim olması şartıyla 60.000 TL’den 

başlayan destekler 1440 ve üzeri gün prim olması halinde 180.000 TL’ye kadar 

çıkmaktadır. 

• Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında düşük, orta-düşük teknoloji 

düzeyinde 200.000 TL’ye kadar; orta yüksek teknoloji düzeyinde 300.000 TL’ye kadar 

ve ileri teknoloji düzeyinde ise 450.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek 

sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında yerli malı belgeli ürün alınması durumunda 

destek oranı %90’a ulaşmaktadır. 

• Mentörlük, işletme koçluğu ve danışmanlık desteği kapsamında orta yüksek ve 

ileri teknoloji seviyesindeki işletmelere 30.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek 

sağlanmaktadır. 

• Kira ve ofis donanımı gibi diğer giderler için 140.000 TL’ye kadar destek sağlanır. 

• İşletme kuruluş ve performans destekleri dışında %75 oranlarında makine, teçhizat 

ve yazılım ile mentörlük, işletme koçluğu ve danışmanlık desteği verilmektedir. 

 

 
 

Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2023’tür.  

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ 

 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

