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KİMLER
BAŞVURABİLİR

BAŞVURULARIN
YAPILACAĞI VE
YATIRIMIN
UYGULANACAĞI İLLER
Tarımsal İşletmelerin
Fiziki Varlıklarına
Yönelik Yatırımlar
(101)
BAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş
Geliştirme (302)
BAŞVURU TARİHLERİ

YATIRIM SÜRELERİ

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR VE
ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRLERİ
BAŞVURU ÇAĞRI ÖZETİ
2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak
tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.
• Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır.
Afyonkarahisar Balıkesir
Diyarbakır
Kahramanmaraş Manisa
Sivas
Ağrı
Burdur
Elâzığ
Karaman
Mardin
Şanlıurfa
Aksaray
Bursa
Erzincan
Kars
Mersin
Tokat
Amasya
Çanakkale
Erzurum
Kastamonu
Muş
Trabzon
Ankara
Çankırı
Giresun
Konya
Nevşehir
Uşak
Ardahan
Çorum
Hatay
Kütahya
Ordu
Van
Aydın
Denizli
Isparta
Malatya
Samsun
Yozgat
Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde
kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların
son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde
kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların
son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.

Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak
planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
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TEDBİR ADI
Tarımsal İşletmelerin Fiziki
Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)

DESTEKLENECEK
TEDBİRLER VE DESTEK
ORANI
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)

SEKTÖR
KODU
101-1
101-2
101-3
101-4
302-1
302-2
302-3
302-4
302-5
302-6
302-7

SEKTÖR ADI
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin
İşlenmesi ve Paketlenmesi
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri
Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Makine Parkları
Yenilenebilir Enerji Yatırımları

DESTEK
ORANI
%40-70

%55-65

• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik
borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir
değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.

GENEL UYGUNLUK
KRİTERLER

• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi)
başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin
yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
• Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal
gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
• Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise işletmenin yukarıda belirtilen mevzuat ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.
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• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

• Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri uygun olarak değerlendirilmeyip
reddedilecektir.
• Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki
ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İlgili ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini
doğrulamak için kullanacaktır.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başvuruları için başvuru sahibi ayrıca;
• Başvuru aşamasında, yeni işletmeler istisna olmak üzere, belirli bir çeşitlendirme faaliyeti için ilgili ulusal standartlar ile uyumlu
olmalıdır.
• Küçük yatırımlar için basitleştirilmiş bir iş planı sunulacaktır. İş planı, yatırımın gerçekleşmesinin sonucunda tarım işletmesinin
ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlamalıdır.
• Çiftçiler veya çiftlik hane halkının üyesi ise: başvuru sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından
verilen resmi bir belge ile statülerini kanıtlamalıdırlar.
• 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir mikro/küçük ölçekli işletme olmalıdır,
• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar: 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon TL’den daha az yıllık
ciroya sahip mikro ölçekli işletmeler olmalıdır.
• Gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.
Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;
• Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı
ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri
yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya
bunların hanehalkı üyeleri.
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• Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve
katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak satış noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan
gerçek kişiler.
• En az 10, en fazla 120 süt ineği veya,
SÜT ÜRETEN TARIMSAL
İŞLETMELER SPESİFİK
UYGUNLUK KRİTERLERİ
KIRMIZI ET ÜRETEN
TARIMSAL İŞLETMELER
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ

KANATLI ETİ ÜRETEN
TARIMSAL İŞLETMELER
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ

YUMURTA ÜRETEN
TARIMSAL İŞLETMELER
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ

• En az 5, en fazla 50 süt veren manda veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi
• En az 30, en fazla 250 sığır veya
• En az 10, en fazla 50 manda veya
• En az 100, en fazla 500 koyun veya
• En az 100, en fazla 500 keçi
• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya
• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya
• En az 350, en fazla 3.000 kaz
• Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite 4Artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün
IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek
kapsamındadır.
• Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek
kapsamında olmaya devam etmektedir.
• En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,
• Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak
şartıyla uygundurlar.
- Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
- Tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan.
- Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut yumurta
tavukçuluğu işletmeleri için binalarını genişletebilirler.
- İşletmenin taşınması durumunda, mevcut tarımsal işletmenin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.
• Yumurta tavukçuluğu sektörü için, yatırımın mevcut işletmenin kapatılarak yerine yeni bir işletme kurulumunu içermesi
durumunda, mevcut işletme ile yeni kurulacak işletmenin aynı il sınırları içinde olması gerekmektedir.
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BİTKİSEL ÜRETİMİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN
İŞLENMESİ VE
PAKETLENMESİ
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ

ARICILIK VE ARI
ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ,
İŞLENMESİ VE
PAKETLENMESİ SPESİFİK
UYGUNLUK KRİTERLERİ

ZANAATKARLIK VE
KATMA DEĞERLİ
ÜRÜNLER SPESİFİK
UYGUNLUK KRİTERLERİ
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•Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı
maksimum 1 hektar olmalıdır.
• Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt
belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Tek başına kompost üretim tesisi destek kapsamında değildir.
• Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni işletmeler nihai ödeme talebi
sırasında)
• Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere,
yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır. Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların
üretimi için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
• Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanununa uygun olarak
tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi
sırasında tamamlanmalıdır.
• Başvuru sahibinin projesini sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il aynı olmalıdır. Ayrıca koloni numaraları da
projesini sunduğu ile ait olmalıdır.
• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım stantları veya
satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.
• Desteklenecek faaliyetler “Zanaatkarlık Listesi”nde yer almaktadır.
• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler üreten mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir
kapsamında değildir.
• Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün olacaktır.
• Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.
• Katma değerli ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun
olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi
sırasında tamamlanmalıdır.
• Katma değerli ürünler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında üretilen ürünler kabul edilmeyecektir:
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Gıda Ürünleri
• Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme(en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi)
• Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası,Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura,
Ekşiler, Ezme)
• Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri
• Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı
• Boza
• Salep
• Bakliyat (İşleme ve Paketleme)
• Mısır Kurutma
• Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamüller)
• Baharatlar
• Kaya Tuzu
• Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler
• Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı
• Soslar
• Kemiksuyu
Gıda Olmayan Ürünler
• Sabun
• Gülsuyu
• Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt)
• Prina

KIRSAL TURİZM VE
REKREASYON
FAALİYETLERİ SPESİFİK
UYGUNLUK KRİTERLERİ

MAKİNE PARKLARI
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
• Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”
uyarınca belgelendirilmelidir.
• Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
• Yeme-içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli üretim ve kayıt
sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Sadece Üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi
Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda
verilen tanımlara uymak zorundadır.)
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YENİLENEBİLİR ENERJİ
YATIRIMLARI
SPESİFİK UYGUNLUK
KRİTERLERİ
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• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak
üzere uygundur; Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal,
biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için).
• 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ ye kadar)
desteklenecektir.
• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve
aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından
verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika
sunacaktır.
- Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.
Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır.

UYGUN HARCAMA
TUTARI

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için;
• Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,
• Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro,
• Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avrodur.
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için;
• Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5,000 en fazla 500,000 Avrodur.
• Üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 4,3851 TL olarak
kullanılacaktır.
Uygun harcamaların toplam değeri:

HİBE ÖDEME TAKSİT
SAYISI

• Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksitte,
• Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme en fazla 2 taksitle yapılır.
• Yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili Başvuru Çağrı Dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda
TKDK web sayfasında yapılacak duyurular da dikkate alınmalıdır.
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UYGUN HARCAMALAR DÖRT HARCAMA ALANI BAŞLIĞI ALTINDA TOPLANMAKTADIR.

1. Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi
alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu
tedbir için uygun harcamalardır.

UYGUN HARCAMA
KALEMLERİ

2. Yapım işleri:Uygun Harcamalar Listesi’nde Detaylandırılan Taşınmazların İnşası/ Genişletilmesi/Modernizasyonu Bu Tedbir İçin
Uygun Harcamalardır.
3. Hizmet alımları (Genel Harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar
toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile, lisans ve patent haklarının
devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri
uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite
hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.
4. Görünürlük: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın
bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri
ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dahil edilebilir.
• Kapalı, açık ve yarı açık ahırların / ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya
yenilenmesi,
• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,

SÜT SEKTÖRÜNE ÖZEL
UYGUN HARCAMALAR • Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri harcamaları,
• Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
• Sulama sistemleri,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel
çiftlik yönetimi).
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• Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,

• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,

KIRMIZI ET
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
SEKTÖRÜNE ÖZEL
UYGUN HARCAMALAR • Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Sulama sistemleri,
• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel
çiftlik yönetimi).
• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji
tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,

KANATLI ETİ VE
YUMURTA
• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
SEKTÖRÜNE ÖZEL
• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
UYGUN HARCAMALAR

• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel
çiftlik yönetimi),
• Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.
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• Depolama binaları ve makine garajlarının inşası ve modernizasyonu,
BİTKİSEL ÜRETİMİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN
İŞLENMESİ VE
PAKETLENMESİ

SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Toprağı işlemek için bahçe ve tarım ekipmanı alımı,
• Mahsul üretimi için ekipman, makine (hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluk vb.) ve hasat sonrası malzemeler (ön soğutma
ekipmanları, kasalar, kutular vb.) alımı,
• Bitkilerin üretimi, depolanması/olgunlaştırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman alımı ve tesislerin inşası,
modernizasyonu veya genişletilmesi,
• Seraların inşası ve/veya yeniden kurulması (kısa ömürlü plastik hariç olmak üzere, özellikle cam, sert ve uzun ömürlü plastik veya
diğer materyallerin kurulumu) ve/veya mantar/misel üretim üniteleri ve/veya gerekli makine ve ekipman alımı,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

ARICILIK VE ARI
ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ,
İŞLENMESİ VE
PAKETLENMESİ

SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası,
• Arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı,
• Çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların
modernizasyonu,
• Lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

• İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası ve/veya modernizasyonu, kurulması, genişletilmesi ve yeniden inşası,
ZANAATKARLIK VE
KATMA DEĞERLİ
ÜRÜNLER SEKTÖRÜNE

ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi için ve ayrıca el sanatları faaliyetleri için özel ekipman alımı,
• Paketleme tesisleri, ekipmanı konusunda fiziksel yatırımlar,
• Aynı il sınırları içerisinde yer alan dükkanlar ve standların kurulması dahil olmak üzere, katma değerli ürünler veya zanaatkarlık
için, tanıtım ve pazarlama ile ilişkili yatırımlar,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.
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• Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması veya yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak & kahvaltı
odalarının yenilenmesi veya çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası (örnek olarak, kamp yerleri,
spor ve rekreasyon alanları),
KIRSAL TURİZM VE
REKREASYON
FAALİYETLERİ

SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünleri tanıtım standlarının kurulması,
• Özellikle dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi turistik
açık alan aktivitelerinin organizasyonu ile doğrudan bağlantılı verimli altyapı yatırımları,
• Eğer projenin entegre bir parçası ise, gerekli bilgi teknolojileri ekipmanları ve yazılımların satın alınması,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.
• Uygun ekipman:
-

Aydınlatma ve tertibatı, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanları, haberleşme ekipmanları, mobilya,
temizlik gereçleri, eğlence amaçlı ses ve görüntü ekipmanları,
Yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanları.

• Balık üretme çiftliği için ekipman alımı ve inşaat işleri,
• Özellikle balık üretme çiftlikleri için, çiftlik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, atık su arıtma sistemleri, balık seçimi, kapalı
devre sistemlerle ilgili ekipman ve makine alımı,
• Su ürünleri restoranları kurmak üzere ekipman alımı,

SU ÜRÜNLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ
SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Havuzlar ve rezervuarların geliştirilmesi,
• Üretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ekipman; besleme, balık yemleme veya besleme otomasyon ekipmanı
optimizasyonu için ekipman; su devridaim sistemleri için ekipman,
• Yumurta ve yavru balık üretimi için ekipman satın alınması ve inşaat işleri,
• Üretim ve hasat konusunda kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi için ekipmanlar,
• Bu alandaki AB standartlarına uygun olarak su ürünleri işletmelerinin yaptığı çevresel etkilerin azaltılması için ekipman: atık
yönetim sistemleri, havuzlar ve rezervuarlardan serbest bırakılan suların arıtılması için ekipman ve su kalitesi parametrelerinin
niteliğini izlemek için ekipman,
• Hasat sonrası ürünün depolanması için küçük soğuk hava depolarının kurulması,
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• Su ürünleri işletmelerinin modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi, ve su ürünleri işletmesi ile aynı ilde yer alan su ürünleri
restoranları ve satış noktalarının modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

MAKİNE PARKLARI
SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Makine ve ekipmanın saklanması için binaların inşası, yenilenmesi veya genişletilmesi,
• Tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımı, (Kendi yürür ve/veya motorlu araçlar uygun değildir.)
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

(Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için – hidroelektrik
hariç - yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar)

• Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi.
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı.
• Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
YATIRIMLARI
SEKTÖRÜNE
ÖZEL UYGUN
HARCAMALAR

• Kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilebilir enerji kurulumu söz konusuysa şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek
kapsamındadır.
• Arıcılık Faaliyetleri söz konusu olduğunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 KW’ya kadar müsaade edilecek olup, şebekeden
bağımsız (off-grid) sistemler uygun olarak değerlendirilecektir.
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TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR (101)
Kriterler

Kriter Puanı

3 milyon TL’den fazla ise;
2 milyon TL ve 3 milyon TL arasında ise;

Süt, Kırmızı et ve
Yumurta
tavukçuluğu
sektörleri için

0
10

(3 milyon TL dahil)
1 milyon TL ve 2 milyon TL arasında ise;
(2 milyon dahil)
1 milyon TL’ye eşit ya da 1 ilyon TL’den az ise;

20
30

1,5 milyon TL’den fazla ise;

0

1 milyon TL ve 1,5 milyon TL arasında ise;

IPARD PROGRAMI
SIRALAMA
KRİTERLERİNE GÖRE
PUANLAMA

Kanatlı eti
sektöründe broyler
ve hindi için;

10

(1,5 milyon TL dahil)
500.000 TL. ve 1 milyon TL arasında ise;

20

(1 milyon TL dahil)
500.000 TL.’ye eşit ya da 500.000 TL’den az ise;

30

750.000 TL’den fazla ise;

0

500.000 TL ve 750.000 TL arasında ise;

Kanatlı eti
sektöründe kaz için;

10

(750.000 TL. dahil)
250.000 TL. ve 500.000 TL. arasında ise;

20

(500.000 TL. dahil)
250.000 TL.’ye eşit

30

ya da 250.000 TL’den az ise;
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Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel kişilikler için) kadın ise

10

10

Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise

20

20

Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise

10

10

Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise

10

10

Başvuru sahibi gerçek kişi ise

20

20

100

100

TOPLAM

IPARD PROGRAMI
SIRALAMA
KRİTERLERİNE GÖRE
PUANLAMA

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME (302)
Kriterler

Kriter Puanı

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil
ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa

15

Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyü ise

10

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa

15

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl
deneyimi bulunuyorsa
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa
edilmişse

15
10

Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise

20

Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü ise

15
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