PROGRAM BÜTÇESİ

BAŞVURUMU NASIL YAPARIM?

6.000.000 TL

Başvurular, internet ortamında Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Üzerinden
online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajans
internet sitesi (www.daka.org.tr) üzerinden
de ulaşılabilecektir. KAYS üzerinden Başvuru
Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer
destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.
Online başvuru tamamlandıktan sonra,
Başvuru belgelerinin tüm sayfaları imzaya
yetkili kişi tarafından paraflanmalı ve
Başvuru Sahibinin Beyanı ve Bütçe kısmı
imzalanmalıdır.

DESTEKLERİN TUTARI
Asgari tutar
200.000 TL
Azami tutar
1.500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun
maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla
olamaz.
Bütçenin insan kaynakları ve seyahat
başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek
tutar, projenin toplam uygun maliyetlerinin
%20’sini aşamaz

KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu
çıktısı Ajansa son başvuru tarihine kadar
iletilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir!

ADRES

Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan
danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının
% 2’sini geçemez.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 27 Merkez/VAN

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli
ise küçük ölçekli yapım işleri destek miktarının
%10’nu geçemez

Hakkâri Yatırım Destek Ofisi
Hakkâri Valilik Binası, Zemin Kat
Merkez/Hakkâri

SÜRE
Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre,
sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden
bir sonraki gün itibariyle başlar.

YER
Edremit, İpekyolu, Tuşba (Van) ve Yüksekova
(Hakkari)

ÇOCUK VE GENÇLERİN
KALKINMAYA ENTEGRASYONU
MALİ DESTEK PROGRAMI
2018 Teklif Çağrısı
Referans No: TRB2/18/ÇGMDP
Son elektronik başvuru tarihi: 28/02/2018
Saat: 23:59
Son evrak teslim tarihi: 05/03/2018 Saat:
17:00

PROGRAMIN AMACI
Van ilinin Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri
ile Hakkari ili Yüksekova ilçesindeki çocuk
ve gençlerin eğitim, sağlık, bilim, kültür,
sanat, spor, girişimcilik gibi alanlarda
farkındalıklarını artırarak kalkınmaya
entegrasyonunu sağlamaktır.

ÖNCELİKLER
Öncelik 1:
Çocuk ve Gençlere yönelik yenilikçi, girişimci
yaratıcı düşünce gücünün geliştirilmesine
yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 2:
Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim, kültür,
sanat, spor faaliyetlerinin desteklenmesi,
Öncelik 3:
Çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu
sağlamak üzere, özel ilgi gerektiren
alanlarda, önleyici ve geliştirici faaliyetlerin
desteklenmesi,

KİMLER BAŞVURABİLİR?
* Kaymakamlıklar,
* İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik
ve Spor Müdürlükleri, Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlükleri, Kültür ve
Turizm Müdürlükleri ile Halk Sağlığı İl
Müdürlükleri,
* Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi,
Belediyeler ve Tüzel Kişiliği
* Haiz Bağlı Kuruluşları),
* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları, Birlikler,
* Odalar, Meslek Örgütleri,
* Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler,
Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar,
Konfederasyonlar)
Projenin Ajans tarafından desteklenebilmesi
için her projede en az bir ortak olması
zorunludur. Aksi takdirde, yapılan başvuru
ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı
kalacaktır.

ÖRNEK PROJE KONULARI
* İlk ve ortaöğretime devam eden öğrenciler
ile eğitim ve istihdam dışında olan gençler
için eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor
faaliyetlerine yönelik çalışmaların icra
edildiği proje merkezlerin kurulması,
* Çocuklar için kodlama, tasarım
(maker) atölyelerinin kurulmasına
yönelik faaliyetlerin icra edildiği proje
merkezlerinin kurulması,
* Çocuk ve gençler için hizmet sunan
sosyal donatı merkezlerinden düzenli
faydalanılması için bütüncül ve
sürdürülebilir hizmet modellerinin ve
ortaklıkların geliştirilmesine yönelik
projeler,
* Çocuk ve gençlere yönelik girişimcilik
bilincini artıran veya sosyal girişimcilik
uygulamalarını hedefleyen projeler,
* Madde bağımlısı çocuk ve gençlere
yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini içeren
projeler,
* Gençlerin meslekler hakkında bilgi sahibi
olmalarına katkı sağlayacak kariyer ve
danışmanlık hizmetlerini içeren projeler,

