BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAKTIR?
Başvuru Sahipleri’nin, teknik destek başvurularını ORAN’a matbu olarak
teslim etmeden önce, Ajans internet sitesinde (www.oran.org.tr) yayınlanan
“Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Ön Başvuru Sistemi”ne
girmeleri zorunludur.
Faaliyet teklifleri, matbu olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo
ile veya elden aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
Barbaros Mahallesi Sümer Yerleşkesi
Kümeevler No:1 38080 Kocasinan/KAYSERİ
Başka yollarla (faks, elektronik posta gibi) gönderilen ya da başka adreslere teslim
edilen faaliyet teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Rehberine ve eklerine Ajans internet sitesinden
(www.oran.org.tr) ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin
Tel: 0352 352 67 26

Faks : 0352 352 67 33

E-posta : teknikdestek@oran.org.tr

TOPLAM PROGRAM BÜTÇESİ

PROGRAM KAPANIŞ TARİHİ

350.000

31/12/2012 PAZARTESİ SAAT: 18:00

TEKNİK DESTEK SAĞLANABİLECEK
FAALİYET ALANLARI

AZAMİ DESTEK MİKTARI

Teknik Destek Programı kapsamında teknik destek
başvuruları Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim
ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler
halinde sürekli olarak alınmaktadır.

Ajans sadece yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunabilecek aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere
teknik destek sağlayabilir:

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa
doğrudan mali destek verilmeyecektir.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her
bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 ’yi aşamaz.

AZAMİ TEKNİK DESTEK SÜRESİ
1 AY

PROGRAMIN AMACI

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

ORAN tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı;

•

Valilikler

bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem

•

Kaymakamlıklar

arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve

•

İl Özel İdareleri ve Belediyeler

uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek

•

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda
Kurulmuş Birlikler

sağlamaktır.
Teknik Destek Programı’nın özel amacı;
•

•
•

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan
ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini

•

Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle
geçici uzman personel görevlendirilemez.
Bir Başvuru Sahibi bir teknik destek dönemi içerisinde en
fazla 1 (bir), yıl içerisinde ise toplam 3 (üç) teknik destek
talebinde bulunabilir.

Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları
aşağıdaki gibidir:

Dönem
Mayıs-Haziran
Temmuz-Ağustos
Eylül-Ekim
Kasım-Aralık

Referans No
TR72-12-TD-01
TR72-12-TD-02
TR72-12-TD-03
TR72-12-TD-04

Başarılı bulunan teknik destek taleplerine sağlanacak
desteğin, program bütçesi olan 350.000 sınırına 2012
yılı içerisinde herhangi bir dönemin sonunda ulaşılması
durumunda, başvuruların sona erdiği Ajans internet
sitesinde (www.oran.org.tr) duyurulur ve yeni başvuru
alınmaz.

•

Eğitim verme

•

Plan, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

•

Geçici uzman personel görevlendirme

•

Danışmanlık sağlama

•

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi
kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

ÖRNEK TEKNİK DESTEK KONULARI
Plan, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık sağlanması ve eğitim faaliyetlerini içerebilecek örnek teknik
destek konularından bazıları aşağıda sunulmuştur:
•

İnsan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, finansal
yönetim, risk analizi, dökümantasyon ve raporlama,
yönetim becerileri ve yönetişim, halkla ilişkiler ve etkili
iletişim

•

Ulusal ve uluslararası teşviklerden faydalanılması

•

Hibe mekanizmalarından yararlanılması

Üniversiteler
(Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin
başvuruları
Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında
projenin
hangi
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
tarafından
yürütüleceği belirtilmelidir)

•

Proje yönetimi, proje uygulama süreci ve projecilik
kültürünün geliştirilmesi

•

İş planı ve fizibilite hazırlanması

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Ajans tarafından aynı Başvuru Sahibi’ne bir teknik destek
dönemi içerisinde 1 (bir) kez, yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki)
teknik destek sağlanır.

•

Ürün geliştirme, tasarım ve yenilikçilik kapasitesinin
geliştirilmesi

•

Kamu İhale Mevzuatı, e-devlet uygulamaları, EKAP, Türk
Ticaret Kanunu

•

İş sağlığı ve güvenliği

•

Çevresel sürdürülebilirlik, temiz üretim ve eko-verimlilik
bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi

•

Dezavantajlı
gruplara
desteklenmesi

yönelik

kişisel

gelişimin

artırıcı faaliyetlerinin,

•

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

•

Planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

•

İyi tarım uygulamaları ve organik tarımın yaygınlaştırılması

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki

•

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması
koşuluyla)

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

•

Birlikler ve Kooperatifler

•

Liderlik ve girişimcilik

Gıda güvenliği, hayvan refahı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı
uygulamalarının yaygınlaştırılması ile sulama ve üretimde
verim ve kaliteyi artırıcı tekniklerin kullanılması

•

Organize Sanayi Bölgeleri

•

•

Küçük Sanayi Siteleri

Alternatif ve uluslararası ticaret yöntemlerinin (e-ticaret,
bireysel pazarlama, tele pazarlama gibi) kullanılması

•

Görsel ve yazılı medyaya yönelik kapasite geliştirilmesi

•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

•

Dış ticaret

•

Bilgisayar destekli çizim, tasarım, analiz ve uygulama
programlarının kullanılması

•

Fikri, mülki ve sınai haklar

meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize
sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme
bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel
kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının
desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

Bu program kapsamında gerçek kişiler ve kâr amacı güden
kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya ortak olamazlar

