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Konya merkezi haricindeki bir ilçe\belde belediyesinin kâr amacı güden
iktisadi teşebbüsü olarak rehberde belirtilen tüm önceliklerden hangilerine
başvuru yapabiliriz?
Bu husus 2022 yılı Finansman Desteği Programı 2.2 Uygun Başvuru Sahipleri
bölümünde şu şekilde belirtilmiştir: “Ayrıca, Konya merkez ilçeleri haricindeki
bölge ilçelerinde/beldelerde bulunan belediyelerin kar amacı güden İktisadi
Teşebbüsleri uygun başvuru sahipleridir. Bununla birlikte uygulama yerinin ve
istihdamın yukarıda adı geçen ilçelerde olması şartı ile merkezdeki
Belediyelerin de İktisadi Teşebbüsleri bu programa başvuru yapabilir”. Bu
kapsamda Konya merkez ilçeleri harici olmak üzere bölge ilçelerinde/beldelerde
bulunan belediyelerin “kâr amacı güden” İktisadi Teşebbüsleri Öncelik 3 ve 4’e
başvuru yapabilirler.
Bankaya kredi uygunluk için başvuruda bulundum. Son başvuru
tarihinden önce kredi uygunluk belgemin oluşmaması durumunda
programa başvuru yapabilir miyim?
Bu husus 2022 yılı Finansman Desteği Programı 4.3 Başvuru Nasıl ve Nereye
Yapılacaktır bölümünde şu şekilde belirtilmiştir: “Başvuru sahibi ilk olarak
programın ilan tarihinden sonra Vakıf Katılım Bankası A.Ş. adlı aracı
kuruluşun aşağıdaki şubesinden “imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı” temin
etmesi ya da bu yazı için ilgili aracı kuruluşa başvuruda bulunduğunu
belgeleyen dökümanların diğer belgeler ile birlikte Ajans’a sunması
gerekmektedir. Bu kapsamda programa yapılan başvuru alınacak olup, ön
inceleme aşaması tamamlanana kadar bankadan kredi uygunluk belgesinin
alınamaması durumunun devamı durumunda söz konusu başvuru ön inceleme
aşamasında elenecektir. Bu nedenle kredi uygunluk yazısının en geç ön
inceleme aşamasında belirtilen eksik evrak tamamlama gününün son
tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Konya merkez ilçelerinde faaliyette bulunan imalatçı bir KOBİ’yim.
Öncelik 3 kapsamında dezavantajlı ilçelerde gerçekleşecek şekilde proje
başvurusu yapabilir miyim?
Öncelik 3 ve 4 kapsamında başvuru yapabilecek ilçeler dışında faaliyette olan
KOBİ’ler, projelerini Öncelik 3 ve 4 kapsamında belirtilen ilçelerde
gerçekleştirmek şartıyla başvuru yapabilirler. Bu kapsamda Konya merkez
ilçelerinde faaliyette bulunan imalatçı bir KOBİ Öncelik 3 kapsamında proje
başvurusunda bulunabilir. Ancak söz konusu projenin başarılı olması
durumunda sözleşme öncesinde başvuru sahibinin, başvurusunu yaptığı ilçede
resmi olarak şube açması ve bunu ispat edecek belgeyi sözleşme öncesi sunması
gerekmektedir.
Program kapsamında ikinci el ekipman uygun maliyet midir?
2022 yılı Finansman Desteği Programı Başvuru Rehberi 3.2 Uygun Olmayan
Maliyetler bölümünde İkinci el ekipman alımlarının uygun olmayan bir maliyet
olduğu belirtilmiştir.
Program kapsamında hammadde alımı uygun maliyet midir?
2022 yılı Finansman Desteği Programı Başvuru Rehberi 3.2 Uygun Olmayan
Maliyetler bölümünde hammadde alımlarının uygun olmayan bir maliyet
olduğu belirtilmiştir.
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TR52 bölgesi dışında faaliyette bulunan bir KOBİ’yim. Bu program
kapsamında başvuru yapabilir miyim? Öncelik 3 kapsamında dezavantajlı
ilçelerde gerçekleşecek şekilde proje başvurusu yapabilir miyim?
Başvuru rehberi 2.2 Uygun Başvuru Sahipleri bölümünde Öncelik 1 ve 2 için
TR52 Bölgesindeki tüm imalatçı KOBİ’ler, Öncelik 3 ve 4 (Konya ve
Karaman’daki Görece Az Gelişmiş İlçeler) için Bölge Planı kapsamında yapılan
‘İlçeler Arası Kademelenme Analizi’nde gelişmişlik seviyesine göre belirlenen
ilçelerde bulunan KOBİ’ler olacak şekilde başvuru sahipleri belirlenmiştir. Bu
bakımdan, 1. ve 2. Öncelik kapsamında başvuru yapacak firmaların TR52
bölgesinde kurulu imalatçı işletmeler olması gerekmektedir. Öncelik 3 ve 4
kapsamında ise bölge dışından KOBİ’ler başvuru yapabilir ancak söz konusu
başvurunun başarılı olması durumunda sözleşme öncesinde başvuru sahibinin,
başvurusunu yaptığı ilçede resmi olarak şube açması ve bunu ispat edecek
belgeyi sunması gerekmektedir.
Program kapsamında hazırlamış olduğum proje için bankadan henüz
“Kredi Uygunluk Belgesini” alamadım ve son başvuru tarihi itibari ile de
banka kredi başvurusu için olumlu/olumsuz bir cevap veremeyeceğini
beyan etmektedir. Bu durumda başvuru yapabilir miyim?
Program son başvuru tarihine kadar bankaya yapılmış olan “Kredi Uygunluk
Belgesi” için herhangi bir sonuç alınamamış ise Ekte bulunan “Kredi
Uygunluk Belgesi Başvurusu Yapıldığına Dair Taahhütname” belgesini
doldurulup imzaladıktan sonra KAYS üzerinden ilgili maddeye
yüklenmelidir. Bu durumda Ajans Ön İnceleme Aşamasında Kredi Uygunluk
Belgesinin eksik olduğunu ancak Başvuru Rehberinin 4.1 BAŞVURU
SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER kısmında belirtildiği
şekilde gerekli ve geçerli başvurunun yapıldığını tespit eder. Her halükarda
bahse konu Kredi Uygunluk Belgesini Ön İnceleme Sürecinin sonuna kadar
Ajansa ibraz edemeyen başvurular Teknik ve Mali Değerlendirme sürecine
alınmayacaktır.
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