
 
 

 

İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı 

ICMPD/2021/4/ENHANCER/SME/TUR 

Açıklamalar 3 / Soru Ve Cevaplar  

 

ICMPD, çok sayıda soru nedeniyle ve açıklamaların son teslim tarihine (23/08/2021 – Viyana saati 
ile 17.00) kadar soru-cevapların düzenli olarak yayınlanacağını belirtmek ister. 

Not 1: Bu teklif çağrısı ile ilgili olarak alınan soruların çoğu, hibe başvuru sahiplerine yönelik Hibe 
Rehberi dikkatlice okunarak yanıtlanabilir. 

Not 2: Başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi adına, ihale makamının ana başvuru sahibinin, eş-
başvuranın, bir faaliyetin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu konusunda ön görüş bildirmediğini lütfen 
unutmayınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.1.'e bakınız.) 

 

Genel Hususlar 

1. Webinar içeriği katılımcılarla paylaşılıyor olacak mı? 

Webinar kaydedilerek ICMPD in Turkey YouTube kanalında paylaşılacaktır. Aynı zamanda 
Webinar boyunca katılımcılara sunulan doküman ENHANCER Projesi websitesinde 
yayınlanmıştır. 

2. Üniversiteler, çağrı başvurusu için in-tend sitesinde “company” mi seçecekler? 
 
Başvuranların uygunluğu Rehber’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır, lütfen kurumunuzun uygun 
olup olmadığını başvurmadan önce 2.1.1 Bölümünden kontrol ediniz. Eğer kurumunuz, Teklif 
Çağrısı Başvuru Rehberinin 2.1.1 Bölümünde uygun başvuru sahibi olarak tanımlandıysa, 
ICMPD elektronik başvuru platformuna (In-Tend) kayıt olurken “Business Classification tab” 
altından “Grants Applicants”ı seçebilirsiniz. “Grants Applicants” seçeneğini seçtikten sonra, 
lütfen “Register My Company” butonuna basınız. 
 
Kayıt olmak için ayrıntılı bilgi; 
https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59 
 

3. İllerin belirlenmesinde hangi kriterler baz alınmıştır? 

Bu teklif çağrısı ve hibe programı, ENHANCER projesinin bir bileşenidir. Teklif Çağrısında yer 
alan uygun iller, ENHANCER Projesi Tanımına göre belirlenmiştir. Lütfen Hibe Rehberinin 1.1 
Bölümüne bakınız. 

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/ViewDocument.aspx?dt=12&id=59
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Başvuranların Uygunluğu (Örn. Ana başvuru sahibi, eş başvuru sahibi) 
(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1 ve 2.1.2) 

 
4. Gaziantep ve Adana uygun iller arasında yer almakta mıdır? 

Gaziantep ve Adana uygun iller arasında yer almamaktadır. Hibe programının hangi illeri 
kapsadığı hibe rehberinin birçok bölümünde yer almakla birlikte, lütfen hibe rehberinin 2.1.1 
bölümünde detaylica belirtilmistir. 

5. İleride söz konusu iller dışındaki illerin de proje kapsamına alınma olasılığı var mıdır? 
Bu hibe programı sadece hibe rehberinde belirtilen 6 ili kapsamaktadır ve gelecekte bu illerin 
değişmesi söz konusu değildir. 

 
6. Ciro düşüşünde %25'lik oran için pandemiden dolayı bir esneklik sağlanacak mı? 

Hibe rehberinin 2.1.1. bölümünde belirtilen kriterlerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 
Lütfen ilgili bölümü dikkatlice okuyunuz. 

7. Özellikle bu dönemde vergi borcu vb. problemi bulunmayan KOBİ bulmak oldukça zor 
olacaktır. Bu kriterde bir miktar esneklik sağlanması mümkün olabilecek midir? 

Hibe rehberinin 2.1.1. bölümünde belirtilen kriterlerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 
Lütfen ilgili bölümü dikkatlice okuyunuz. 

8. Kooperatif şirketleri uygun başvuru sahipleri arasında yer alıyor mu? 
 
Hayır. Lütfen Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu için Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1'e bakın (ana 
başvuru sahibi ve eş-başvuran(lar)). 
 

9. Toplamda 3 milyon TL cironun altında olanlar başvuru yapamıyor mu? 
 
Lütfen Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu için Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1'e bakın (ana başvuru 
sahibi ve eş-başvuran(lar)). 
 

10. 10 yıl önce kurulmuş bir firma başvuru yapabilir mi? 

Uygun başvurucuları proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten itibaren en az 2 yıl önce 
kurulmuş olması gerekmektedir. Lütfen Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu için Hibe Rehberi 
Bölüm 2.1.1'e bakın (ana başvuru sahibi ve eş-başvuran(lar)). 

 
Maliyetlerin uygunluğu ve Finansal Konular 

(Hibe Rehberi Bölüm 2.1.4) 
 

11. Proje bütçesinden 6-8 aylık istihdam uygun maaliyet midir? 

Projeye atanan personelin maliyeti, Rehberin 2.1.4 bölümünde tanımlandığı şekilde uygundur. 

12. Başvuru hazırlanması için danışmanlık maliyeti, uygun maliyetlere giriyor mudur? 

Proje süresi içerisinde olmayan maliyetler uygun maliyet değildir. Lütfen hibe rehberinin 2.1.4. 
bölümündeki uygun maliyetler kısmını okuyunuz. 


