KOSGEB YURT DIŞI PAZAR (ULUSLARARASILAŞMA) DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı
Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve
ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?
 KOSGEB veri tabanında kayıtlı,
 Aktif durumda olan
 Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler

Başvuru Şartları
 Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre
defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 İşletme, KOSGEB Veri Tabanına kaydı yapılmış olmalıdır.
 KOBİ Bilgi Beyannamesinin olması gerekir.
 İşletme bu programdan 1 (bir) kez yararlanabilir.

Proje Süresi
 En az 6 ay ve en fazla 24 aydır.

Proje Destek Kalemleri ve Oranı
 % 75 (tüm bölgelerde)
 Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
 Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak
uygulanıyor.

GİDER ADI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Personel Gideri

100.000 TL

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000 TL

Tanıtım Giderleri

100.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000 TL

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri

100.000 TL

PnR Danışmanlık, Kuloğlu Mahallesi, Ağa Hamamı Sokak No: 11/3 Cihangir- Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 244 0734 WhatsApp: 0543 767(PnR)1234 E-mail: info@pnrdanismanlik.com
Web: www.pnrdanismanlik.com

Proje Kapsamında Desteklenecek Gider Kalemleri
Personel Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
 Personel giderleri desteği, proje başlangıç tarihi itibariyle işletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam
edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş yükseköğretim
kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak yeni personel için sağlanır.
 Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
 İşletmeye, personel giderleri kapsamında sağlanacak desteğin aylık üst limiti,
Personel Desteği
Eğitim Durumu
2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları
Lisans mezunlarına
Yüksek lisans mezunlarına
Doktora mezunlarına

Destek Miktarı
2.500 TL
3.000 TL
4.000 TL
5.000 TL

Yazılım Ve Donanım Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
Projeye uygun şekilde temin edilecek olan lisanslı yazılım ve yeni donanım ürünlerinin temini için destek
sağlanmaktadır.
Yazılım ve Donanım Desteği
Gider Türü
Yazılım Lisans Giderleri yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman
sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli
Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar ve diz üstü
bilgisayar gibi yazılımın kullanılması için ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

Destek Miktarı
60.000.TL
30.000 TL
10.000.TL

Tanıtım Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;
Tanıtım Desteği
Destek Türü
Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar
Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.)
giderlerini kapsar.
Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerini kapsar.
Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerini kapsar.
İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerini kapsar.

Destek Üst Limiti
30.000.TL
20.000.TL
20.000.TL
20.000.TL
10.000 TL

Not: Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
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Yurt Dışı Fuar Ve Seyahat Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek
verilir. İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Desteği
Destek Türü
Yurt dışı fuar katılım giderleri; yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon
giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuar
süresince gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini
kapsar.
İşletme temsilcilerinin proje kapsamında gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahati, yurt
dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 (iki)
işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

Destek Miktarı
100.000.TL

30.000.TL

Test, Analiz Ve Belgelendirme Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
 Proje kapsamında test, analiz ve belge alımına yönelik giderler,
 Test, analiz giderleri; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlardan uluslararası pazarlara girişini
sağlayacak ve/veya uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak akredite olunan test, analiz
konularında alacakları hizmet giderleri,
 Belgelendirme giderleri kapsamında işletmelerin uluslararası pazarlara girişini sağlayacak ve/veya
uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak belge alımı giderleri,
 Belgelendirme giderleri; başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı
giderleri.

Hizmet Alım Giderleri (100.000.TL’ye Kadar)
Eğitim giderleri: İşletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim giderleri,
Danışmanlık giderleri: İşletmelerin proje kapsamında alacakları danışmanlık hizmeti giderleri,
Hizmet Alım Desteği
Destek Türü
Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderleri
Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT muadili yurt dışı
kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan
kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri
Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesinin yurt dışına
havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapacağı ihracat işleminde ürün
numunesinin alıcıya ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderleri
Proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderleri

Destek Miktarı
20.000.TL
20.000.TL

20.000.TL
20.000.TL

DİKKAT: BU DESTEK KALEMİNDE MAKİNE EKİPMAN DESTEĞİ YOKTUR.




Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
Yurt Dışı Marka Tescil giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi
şartı aranır.
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Fuar giderlerine, yer kirası, stant kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları ile
işletme temsilcilerinin ulaşım giderlerini ve fuar süresince gerçekleşen konaklama giderleri de dâhildir.
Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş
personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Proje giderlerine ilişkin harcamalar proje başlangıç tarihinden sonra yapılmalı ve ödemeler banka
aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.
Fatura/fatura yerine geçen belge ve banka dekontu aslı ile belgelendirilmeyen ve tarihleri proje
başlangıcıyla uyumlu olmayan giderler için destek ödenmez.
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