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Hibe duyuruları ve kısa süreli duyuruları güncel olarak aşağıda verilen adreslerden de takip 
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 

2015 Yılı Mali Destek Programları 

YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında, Başkanlığımızın bu görev alanlarına 

yönelik faaliyetlerde bulunan, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, 

üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabilecekleri mali destek programları belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda; 

- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 7, 

- Soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik 3, 

- Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik 3, 

- Ortak konularda 2, 

 

mali destek programı olmak üzere toplam 15 mali destek programı dahilinde başvuru 

alınacaktır. 

Bu programlar ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara belirlenmiş 

olan alanlarda mali destekler vermeyi amaçlayan Başkanlığımız, her bir program için ayrı 

hedefler, özel şartlar ve ayrı bir başvuru kabul takvimi belirlemiştir. 

Başvuru sahiplerinin, hazırlanmış olan program tanıtımlarını dikkatle incelemesi ve 

gerçekleştirmeyi planladıkları projeye uygun olan programı seçerek, programın başvuru 

tarihleri arasında başvurularını, internet sitemizdeki bilgi sistemi üzerinden yapmaları 

beklenmektedir. 

https://twitter.com/BoluValilikABKM
https://www.facebook.com/bolu.projeburosu


Başvuru yapabilmeniz için öncelikle, Mart ayında açılacak olan sistem üzerinden, 

kuruluşunuzun yapısı, kuruluş tarihi, sicil numarası, amaç ve faaliyet alanları, kurumsal ve 

mali kapasitesi, yönetim ve iletişim bilgileri gibi detayları en doğru şekilde kaydetmeniz 

istenecektir. 

http://www.ytb.gov.tr/documents/ytb/files/2015%20mali%20destek%20yeni2.pdf 

 

 

T.C. İçişleri Bakanlığı 
T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje 

Yardımları” Programı ile 2015 yılı proje teklif çağrısına çıkmıştır.  Son başvuru tarihi 7-5-

2015‟tir 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı  2015 Proje Başvuruları  

Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için Proje 

Yardımları" Programı, 2015 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. 

  

Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, 

kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması 

gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 

  

2015 Proje Yardımları için desteklenecek konular; 

  

- Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, 

- İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik 

projeler,  

- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif 

vatandaşlık konulu projeler, 

- Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği 

ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,  

- Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,  

- Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını 

arttırmaya yönelik projeler,  

- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki 

gruplara yönelik projeler, 

- Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik 

projeler,  

- Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,  

- Eğitim, kültür, sağlık, spor ve madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli 

projeler 

  

  

http://www.ytb.gov.tr/documents/ytb/files/2015%20mali%20destek%20yeni2.pdf


Proje başvuruları 09 Mart - 07 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) 

üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. 

  

Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin 

başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES‟te 

yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır. 

http://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx 

 

 

 

Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi Başvurusu 

 

Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. Programın 2. Başvuru 

Çağrısı 29/05/2015 tarihinde sona erecektir. 

Başvurular https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-devlet şifresi ile 

yapılacaktır. 

Başvuru Rehberi https://kumelenme.sanayi.gov.tr/icerik/basvururehberi.pdf web sayfasından 

temin edilebilmektedir. 

 

http://www.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=11282&lng=tr  

 

 

UN Women Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları Fonu 

UN Women tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusunda bir fon 

oluşturulmuştur. Fon, kadın örgütlerinin çalışmalarını desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Başvurular 9 Mart 2015 tarihinde başlayacak olup -5 Nisan 2015 New York 

saatine göre 23:59‟a kadar açık kalacaktır. 

Kadının ekonomik güçlendirilmesi ve kadının politik güçlendirilmesi alanlarına öncelik 

tanıyan fon 2 ya da 3 yıllık programlar için 200.000 ile 500.000 USD destek sağlayacaktır. 

http://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx
https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx
https://kumelenme.sanayi.gov.tr/icerik/basvururehberi.pdf
http://www.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=11282&lng=tr
http://www.ab-ilan.com/un-women-toplumsal-cinsiyet-esitligi-calismalari-fonu/


Başvuru yapan kuruluşların kadın odaklı Sivil Toplum Kuruluşu olması, yasal statüsünün 

olması, cinsiyet eşitliğine odaklanıyor olması, yönetiminde en az %50 kadın liderliğini 

barındırması, vb. gerekmektedir. 

https://grants.unwomen.org/Home/FGEApplicationGuidelines 

 

 

Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış 

içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş 

tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı 

filmlere destek oluyor. Biçim ve içerikte dönüştürücü hikâyeleri, türler arası sınırları zorlayan 

anlatımları, farklı karşılaşmaları ve deneyimleri gündeme getiren projeleri katkısıyla 

güçlendirmeyi hedefliyor. Çok sesliliği teşvik eden bir platform yaratarak bağımsız sinema 

üretiminin gelişmesine olanak tanıyor. 

http://www.yenifilmfonu.org/index.php 

 

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV – Çevre Hibe Programı 

(CFCU/TR2011/0135.15-01 - EuropeAid/136801/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı 

yayımlanmıştır.  

Son Başvuru tarihi: 25 Mayıs 2015  

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1360&lng=tr 

 

https://grants.unwomen.org/Home/FGEApplicationGuidelines
http://www.yenifilmfonu.org/index.php
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1360&lng=tr


 

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu - IV – Tüketicinin ve Sağlığın 

Korunması Hibe Programı (CFCU/TR2011/0135.15-03 - 

EuropeAid/136803/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.  

Son Başvuru tarihi: 25 Mayıs 2015  

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1358&lng=tr  

 

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV Enerji Hibe Programı (CSD - 

IV/ENE) (CFCU/TR2011/0135.15-02- EuropeAid/136802/ID/ACT/TR Teklif Çağrısı 

yayımlanmıştır.  

Son Başvuru tarihi: 25 Mayıs 2015  

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1356&lng=tr  

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV – Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

Hibe Programı (CFCU/ TR2011/0135.15-04 - EuropeAid/136843/ID/ACT/TR) Teklif 

Çağrısı yayımlanmıştır.  

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 1 Haziran 2015 saat 16:00'dır 

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1370&lng=tr 

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1358&lng=tr
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1356&lng=tr
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1370&lng=tr


 

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu - IV – Eğitim Hibe Programı 

(CFCU/TR2011/0135.15-09 - EuropeAid/136836/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı 

yayımlanmıştır.  

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 1 Haziran 2015 saat 16:00'dır 

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1362&lng=tr  

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV – İş Kurma Hakkı ve Hizmet 

Sunumu Serbestisi Hibe Programı (CFCU/TR2011/0135.15-05 - 

EuropeAid/136842/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.  

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 1 Haziran 2015 saat 16:00'dır 

 http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1374&lng=tr  

 

Sivil Düşün Aktivist Programı 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye‟deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin 

ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını 

başlattı. 2015 Yılı Sivil Düşün Aktivist Destekleri Başvuruya Açıldı! 

Aktivist Programı yeni başvuru dönemi için başvuru üst limiti 5000 Avro„dur. 

Başvuru süreleri nedir? 

Aktivist Programı Kasım 2016 tarihine kadar açıktır. 2015 Şubat ayı itibari ile başvurular 5 

dönem şeklinde yapılabilecektir. 

 1. Dönem: Şubat-Mart-Nisan 2015 

 2. Dönem: Mayıs-Haziran-Temmuz 2015 

 3. Dönem: Eylül-Ekim-Kasım 2015 

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1362&lng=tr
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1374&lng=tr
http://www.ab-ilan.com/sivil-dusun-aktivist-programi/


 4. Dönem: Aralık 2015- Ocak-Şubat 2016 

 5. Dönem: Mart-Nisan-Mayıs 2016 

 

http://sivildusun.net/basvuru-2/ 

 

 

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, IPA Bileşen IV, kapsamında VOC-

Test Merkezleri- II Hibe Programı teklif çağrısı  İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program 

Otoritesi tarafından yayınlanmıştır. 

Hibe programının genel amacı; 

Nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek 

örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin 

tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal 

Yeterlilikler Çerçevesi‟nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. 

Hibe Programının özel amaçları; 

·      15 sektörde (Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve Yönetim; Kültür ve Sanat; Eğitim; 

Elektrik ve Elektronik; Çevre; Finans; Gıda; Cam, Çimento ve Toprak; Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler; Adalet ve Güvenlik; Maden; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret [Satış ve 

Pazarlama]; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri) Meslek Standartları Geliştirme Mesleki 

Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya 

geliştirmek ve işletmek 

·      Uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme 

yapısı sağlayarak etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) 

kurmak ve işletmektir. 

Hibe Programının toplam bütçesi 4,500,000 Avro’dur. 

Hibeler için limitler, 

Asgari tutar : 150.000 Avro 

Azami tutar: 250.000 Avro 

Başvurular için son teslim tarihi 8 Mayıs 2015’tir. 

 

http://www.ab-ilan.com/voc-test-merkezleri-ii-hibe-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/  

http://sivildusun.net/basvuru-2/
http://www.ab-ilan.com/voc-test-merkezleri-ii-hibe-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/


 

KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı 

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal 

Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında 

çağrıya çıkılması ve KOBİ‟lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını 

tamamlanmış bulunmaktadır. 

Çağrı Açılış Tarihi:  30 Ocak 2015 

Çağrı Kapanış Tarihi: 20 Mart 2015 – saat 23.50 

* Proje başvuru formunun işletme tarafından www.kosgeb.gov.tr üzerinden doldurularak 

onaylanması gereken en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihten sonra sistem proje 

başvurularına kapatılacağından hiçbir şekilde proje başvurusu yapılamayacaktır. Proje 

Başvuru Formu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden doldurulup çıktısı alınarak eki 

belgelerle birlikte  İlgili KOSGEB Hizmet Merkezine verilir. 

Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay 

KOSGEB Destek üst sınırı :150.000 TL 

Destek Oranı*: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=8&refContent=968 

 

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 

Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR 42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel 

aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak kurumsal kapasite eksikliği 

nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek 

sağlamaktır. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri şunlardır: 

 Planlama, modelleme ve kestirim çalışmaları, 

http://www.ab-ilan.com/kobi-proje-destek-programi-proje-teklif-cagrisi/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=8&refContent=968
http://www.ab-ilan.com/dogu-marmara-kalkinma-ajansi-teknik-destek-programi/


 Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik 

çalışmalar, 

 Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar 

Proje Başına Sağlanacak Azami Destek Tutarı 

 KDV Dahil: 15.000 TL 

Kimler Başvurabilir? 

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır: 

 Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

 Sivil Toplum kuruluşları 

 Organize Sanayi Bölgeleri 

 Küçük Sanayi Siteleri 

 Teknoparklar 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 Endüstri Bölgeleri 

 İş Geliştirme Bölgeleri 

 Birlikler ve Kooperatifler 

 Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler 

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak 

üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar. 

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir? 

 Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, 

 Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite 

geliştirici faaliyetler için; 

 Eğitim ve Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar. 

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de 

ulaşılabilecek portal.kays.kalkinma.gov.tr portalı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma 

Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular 

gerçekleştirilmelidir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım 

yine KAYS Portal‟ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu‟nda mevcuttur. 

KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler 

KAYS‟a yüklenecektir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra çıktının her sayfası 

paraflanacak, ilgili kısım başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Sistemin vereceği formun 

çıktısı başvuru formunun konulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun 

tamamlanması için başvuru dosyasının ajansa teslim edilmesi zorunludur. 

Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-

Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. 

http://www.marka.org.tr/destek/2015-yili-teknik-destek-programi/6  

http://www.marka.org.tr/
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/
http://www.marka.org.tr/destek/2015-yili-teknik-destek-programi/6


 

MANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) 

kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET projesinde Türkiye‟yi 

TÜBİTAK temsil etmektedir. Ön proje başvuruları 19 Mart 2015 – Merkezi Avrupa zaman 

dilimine göre saat 17:00‟ye kadar elektronik ortamdahttp://www.manunet.net adresinden 

alınacaktır. TÜBİTAK tüm konular ile ilgili proje başvurularını kapsama alacaktır. 

MANUNET 2015 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye‟den firmalara (Türkiye‟de 

yerleşik sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı 

büyük   firmalar için %60, KOBİ‟ler için %75‟dir. 1509 Uygulama Esasları„nı Tübitak web 

sitesinden edinebilirsiniz. 

Çağrıya ait internet sayfasından (http://www.manunet.net) da çağrıyla ilgili her türlü 

dokümana ve detaylı bilgilere erişilebilir, proje ortağı arayabilir, ortak arayan projeleri 

görebilir, proje başvurusunda bulunabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/manunetii-2015.pdf  

 
RWI Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı kapsamında yer alan RWI – 

2015İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP) açılmıştır. Türkiye‟de insan 

hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmak amacıyla hazırlanan 

programa,Türkiye‟de bulunan üniversitelerde görev alan akademisyenler, eğitimlerini 

sürdürmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecektir.Hibenin toplam 

miktarı 75.000 TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL‟dir. 

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili 

olmalıdır.Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma 

raporunun ve araştırma ile ilgili makalenin teslim tarihi 30 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek 

şekilde planlanmalıdır. 

Başvuruların en geç 16 Mart 2015, saat 24.00‟a kadar elektronik 

olarak turkey@rwi.lu.seadresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

http://rwi.lu.se/ihahp-basvuru-kosullari/  

http://www.manunet.net/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.manunet.net/
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/manunetii-2015.pdf
mailto:turkey@rwi.lu.se
http://rwi.lu.se/ihahp-basvuru-kosullari/


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi 

başlamıştır. Son başvuru tarihi 29-5-2015‟tir. 

2015 yılı San-Tez Programı başvuruları, 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Başvurular yıl içerisinde sürekli ve online olarak alınacaktır. 

2015 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuruları, 02 Şubat 2015 – 20 Şubat 2015 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Karşılıksız ve geri ödemesiz teknogirişim 

fikirlerine 100 Bin TL destek var. 

2015 yılı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı başvuruları, 2 Şubat-3 Nisan 2015 

tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Öncelikli teknolojiye uygun ar-ge çıktılarının 

ticarileşmesine yönelik değişen oralarda destekler var. 

 

 
 

Japonya Büyükelçiliği 
Japonya Büyükelçiliği, Yerel Projelere Hibe Programı – 2015 başlamıştır. Programın amacı 

temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri 

ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler 

başvuruda bulunabilirler. Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel 

seviyede etkiye sahip olmalıdır. Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı yaklaşık 

olarak 90.000 USD‟dir. Son başvuru tarihi 31-3-2015 „tir. 

  

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm  

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

