BASIN BÜLTENİ
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesini kapsayan 2020/24 (D.T. 2021/34) ve Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/25 (D.T. 2021/35)
sayılı tebliğ 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2021/2022 başvuru süresi
30.10.2021 tarihinden itibaren başlayıp 21.01.2022 cuma günü, Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesi 30.10.2021 tarihinden başlamış olup; 17.12.2021 cuma gün
bitimine kadardır.
DUYURU
Yatırım Konuları
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (Tıbbi ve aromatik bitkilerin
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi dahil) (BÜİ),
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),
ç) Soğuk hava deposu (SHD),
d) Çelik silo (ÇES),
e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek
kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci
maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000
Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım
niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda
1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
(2) Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular
kabul edilmez.
(3) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla
destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı
payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin
tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
(4) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin
nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.
(5) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için
yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu
kaynakları kullanılamaz.
(6) Program kapsamında küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım
tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile
yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.
(7) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
(8) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması
durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve
yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber
taahhüt edilmesi şarttır.

Yatırım Konuları
a-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları
b- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar
c- Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)
ç- El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar
d- İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları
e- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları
f- Makine Parkları Yatırımları
g- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması)
Yatırımlar
Altyapı yatırım Konuları ve Destekleme oranı
a-2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje
tutarı
300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı
600.000TL üst limitini geçemez.
b-B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin
altındaki başvurular kabul edilmez.
c-Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar
hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine-ekipman alım
tutarının
%50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine-ekipman alım tutarına ait
Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle
yükümlüdür.
ç-Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine-ekipman alım tutarı üst limit
niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.
d-Makine-ekipman alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak
karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında
hiçbirşekilde kamu kaynakları kullanılamaz.
e-Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
f-Proje toplam tutarının bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması
durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve
yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber
taahhütedilmesi şarttır.
g-Program kapsamında küçük ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin
desteklenmesi amaçlandığından başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım
konusununtam olarak gerçekleşmesi sağlanır.
Yatırımcılar müracaatlarını http://www.tarimorman.gov.tr/sitesinde ağ üzerinden
yapacaklardır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

