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Sanayı ve Teknoloji Bakanhğl Kalkınma Ajgışlan $.nİl Yüdiirlügüniin 
koor^dinasYonundaAffonkaİatıisar,

Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oıuşan ııdİnolg_esi'n{9faaliyet ğoste.en Zafer Kalkınma Ajansı tarafindan

2023 yı|ıDestek ıroğamhn kapsamİnda İ ı.ıo.zÜzztarihinde gerğekleştirilen bilgilendirme toPlantılan ile

aşağdaki programlar ilan edilrniştir:

o kar :ımacl gütneyen kurum ve kuruluşlara yönelik haznlanan 40 Milyon TL bütÇeli Turizm ve Tarrmsal

Altyapı Mali Destek Prognmı (IUTAPJ ve_
o imalat sanayisinde faaliyet goste.enİşlJtnelere yön9_1j! olarak hazırlanan 20 MilYon TL bütçeli KOBİ'lerde

İ.dhJ*r*;. Ü;ti-i" hıtiıması rinarsman Dlsteğ hogramı (KOBİSTFN

Her fü program kapsamında l,er bilgilendirme ve l'er eğitim toplantış1 gerÇekleŞtirilrniŞ oluP bilgilendirme ve

eğtim toplantısuıın 
"ioÖo 

uytıanna Ajİsrııuzın YouTube-kanah (https//www.youtube.com/c/ZAFERKATR33)

tizerindenulaşüilfusiniz ^^ . i ^^^^ i .ı r

TUTAPkapsamrnda 08.I|.2022tarihinde, KOBİSTFiN kapsamında ise 09.1|.2022 tarihinde ÇevrimiÇi

orüamda birer "giti-topı-t 
sı daha gerçekleştirilecektir. Müteaki_p eğitim toplantılanna ve destek Programlarıııa

ilişkin bilgiler Bf,te ygr ;ı-rkü.d". çJwimiçi ortu-du yuprlacak eğİim toplantı,lannın haricindetalÇ olması halinde,

anıamıı Jayıda katılımcının iştirakini, *glur-usİ ş-artıyla, İl ya dİ çatı kuruluŞlar özelinde de toPlantılar

dtizenlenebıecektir.
Kamuoyunun programlar hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve progıamlann tanıtımının etkili bir Şekilde

yapılabilme.i ıçirr; rutE y., alan mefiıin k nİrrrn r^n internet sitesinde yayınlanması, meslek kuruluŞlannın ve

b§n1.ri" tıyellrini proğu- ve müteakip toplantılar hakkında bilgilendirmeıl 
"e. 

katılımlarını teŞvik etrnesi ve

kurumunuzu temsilen pğe geliştirme çalıİmaİanndan sorumlu personelinizin müteakiP e$tim toPlanfilanna kathm

sağaması hususlannda bilgilerini ve gereğni arz l icaderim.
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2023 YILI DESTEK PROGRANILAR| BİLGi NOTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğii'niiıı koordinas.vcınııııda
Afyonkarahisar, Kütahya, Maı,ıisa ve Uşak illerinden olıışan TR33 Bölgesi'ncle faaliyet göster'en

Zafcr Kalkınına Ajansı tarafından 2023 Yılı Destek Progran,ıları kapsamında 2l .1a2a22 (Cunıa)
tarihinde aşağıdaki programlar il aıı edilmiştir:

ı kar amacı gütmeyen kurum ve kurulrışlara yönelik hazırlanaıı 40 Milyon TL bütçeli Tıırizm
ve Tarımsal Al§ıpı Mali Destek Programı (TUTAP) ve

ı imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletınelere yönelik olarak lıazırlanan 20 Milyon TL
bütçeli KOBİ'terde İstihdamın ve Üretimin Artırıimısı Finansman Desteği Programı
(KoBiSTFİN)

Her iki progfam kapsamında 1oer bilgilendinne ve l'er eğitim toplantısı gerçekleştirilnıiş olup
bilgilendirme ve eğitim toplantısınırr video kayıtlarına Ajansımızın YorıTube kanalı
(hıtps:lrwıvı.v.}ıiıııtııbu.cıııwçiZAi ERKA'I'Il3]) üzerinden ulaşabilirsiniz.
Programlar kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak birer eğitim toplantısı dalra

gerçekleştirilecektir:

Program Tarih Toplantı Bilgileri

TUTAP 08.11.2022
( 13:30 - l7:30)

Bağlantı:
https:l/usü6ıı,ebJ§ı_oıı:.rısiıvebinıılrcgister§YN*fR}ılTi2pir,l.§l.j
iş"lZııd,|iıf ]_Ys
Kimlik: 870 34287526
Parola:27U67

KoBiSTFİN a9.ı1.2022
(l4:00 - l7:00)

Bağlantı:
l,ıttps:i, tı§$(ı:"ch,zouın.ıısirı!,["ıiırariregis_tçı\§§:}Us]_bı]EyQıı
ııAaA_J.ÇÇj_(JqiA8
Kimlik: 839 3296 8993
Parola:252370

Programlar lrakkında ayrıntılı bilgiye Ajans intenret sitesinde (hi1p":ii_ıı:x.u,.e*{_ç_:ı*gtı__ı1.[:) yayıırlanmış
olaıı başvuru rehberlerinden ulaşılabilir.

Turizm ve Tarımsal Altvapı Mali Destek Proeramı (TUTAP)

Kar anracı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik lıazırlaııan ve toplam bütçesi 40 Milyon TL olaıı
TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi'niıı ıı,ırizm ve kırsal alaıı ptıltııısi,n-eliniıı cleğerlendiriler,ek

ü,erelde istihdam olaııaklarıııııı, kaynak verinıliliğtııin ve rejbh düzel,illi71 cırtırılması
amaçlannraktadır.

Pğe başına 750,000 TL ile 4.000.000 TL arasıııdaYo75'e vafan oranda hibe desteği verilecektir.

TUTAP kapsaınında aşağıdaki öııceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

l) Altematif turizm (doğa, inanç, karavaıı, spor, tarih ve kiiltür, termal) ve yaratıcı turizm
faaliyetleri açısından Bölgede öne çıkan merkezleriır cazibesini ve bilinirliğini artıracak
altyapı ve lrizmetlerin geliştirilmesi

2) Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran. kayırak verinliliği sağlayan oılak f'aydaya
yöııelik uygulamaların yaygınlaştırılması

3) Coğrafi işaretli ürüıılerden elde edilen katnra değeri artınnaya yönelik olarak istihdanr
odaklı iiretinı ve hizmet merkezlerinin oluşturulması; coğrafi işaretli üriiııleriır markalaşma
düzeyiniır artırılması
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TOBİ'lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği program, (KOBİSTFİN)
KoBİ'lerin uygltı1 başvrıııı salıibi olduğu ve toplam bütçesi 20 Milyoıı TL olaır «onİsrrİN
kaPsaınında Iİ-lJ I}t;İgesi'nıie imalaı saııuy-isiııde./acıliyeı göstercıı rtİnikrin isıihtiaın,e 

"vtiksekkcılıncı cleğerİi İireliın otlağıııda rekabet gticiirıiin artırılması amaçlanıııakta olııp itgilİ aracı
kurulrıŞtan alınacak kı'ediler karşılığında ödenecek fiııansmaıı gideri (kar tutarı) Ajans üraiııdan
karşılaııacaktır"
Proje biitÇeleı:i asgari 500.000 TL; en ıız 1 genç istihıiamı gerçekteştirilecek olaıı projeleıde azan-ıi
1.000.0000 TL, en az 3 genç istihdamı gerçekleşti.ıileçek olan projeleıde azami 3.000.000 TL ı,e eıı
az 5 geııÇ istilıdanıı gerçeklcştirilccgk olan projelerde ise urarnİ s.ooo.ooo TL,dir.
KOBİFİN kapsaıııında aşağıdaki önceliklere yönelik pr<ıjeler rlesteklenecektir:

l ) Ar-Çe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
2t [İran Ya da kaynak veriınliliği odaklı iirctiııı stircci yenilikleri yapılıııası
3) İthal ikaıncsi ya da ilıracat potaıısiyeli olan iirünlere yönelik yeni yatırınılanıı hayata

geçirilmesi
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İlglli a;ans Birinıi : Program Yöııetimi Birimi (PYB)

Tel : O274 27 l 77 61-62 (TUTAP Dahili: 182, KOBİSTFiN Dalıili: ı 86)

E-Posta : ı}:l,ı(ı.aii{tü.gç__ı:,.1ı lru;b(x4ftr,§t&1_1

İnternetSitesi : lı1ü:1::1.ı.ı:!_\:1ş.di_l§.Lg*_\:.t_l:

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
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