KoopERArirlnniN

DESTEKLBNvIBSI PRoGRAMINA (KooP-DES)
BA$VURU DUYURUSU

Kooperatif ve i.ist kuruluglarrmn iiretim ve istihdama katkrsr olacak yatmm projelerinin
desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimlili[in sa[lanmast, teknoloji ve yeni tiretim
tekniklerinden yararlanmalanna katkrda bulunulmasr ve bireysel tasamrflann uygun kooperatif
girigimcilik modelleri ile ekonomiye kazandrnlmasr amactyla Bakanh[rmrzca hazrlanan
Kooperatifgilik Proje Destek Y<inetmeligi 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayrmlanarak
yiirtirliifie girmig, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Y<inetmelikte bazr de[iqiklikler
yaprlmrgtrr.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programr kapsamrnda <incelikle ilk uygulama olarak
oftaklannrn gofiunlu[u kadrnlardan oluqan ve kadrn eme[ini de[erlendirrne amacl giiden
kooperatiflere finansman destefii saflanacaktrr. Bu kapsamda soz konusu programa iligkin
gerekli agrklamalara aqafirda yer verilmigtir.

Kimler Basvurabilir?

itt< uygulama olarak Programa, kurulug, igleyig ve denetimleri Ticaret Bakanh[rnca
gergeklegtirilen, ortaklanrun go[unlu[unu kadrnlann oluqturdufiu ve kadrn emegini
defierlendirme amacl giiden kooperatifler ve tist kuruluglarr bagvurabilecektir.

Baqwru sahibi kooperatif ve iist kuruluglarrnrn; ilgili mevzuattan

kaynaklanan

ytikiimliiltiklerini yerine getirmeleri ve aynl proje konusunda bagka bir kamusal kaynaktan
destek almamrq olmalarr ile projelerinin; iiretim ve istihdama katktstrun bulunmast,
siirdi.iriilebilirlifii, piyasa ara$tlrmaslna dayandtnlmast ve kooperatifin faaliyet konulanna
uygunlu[u aranacakttr.
Basvuru Tarihleri
Bagvurular 15 Temmuz2020 tarihinden itibaren Ticaret it trrttidtirltiklerine yaprlacaktrr.
Desteklenecek Proie Konulan
Program kapsamrnda ilk uygulama olarak ortaklanrun go[unlupunu kadrnlarrn oluqturdu[u ve
kadrn eme[ini deferlendirne amacl giiden kooperatiflerin, iiretim ve istihdama katkrsr olacak
proj elerine iligkin olarak;
ekipman ile ilgili mal altmlanna,
Ortaklarrnrn en azo% 90'rm kadrnlarrn olugturdu[u kooperatiflerin igletecekleri yagh ve
engelli bakrm merkezleri ile gocuk kuliipleri, kreg ve giindtiz bakrmevlerinin demirbaq

1- Makine velveya

2-

nitelifiindeki yahrtm malt altmlanna,
Urettikleri tirtinlerin tanrtrmr ve pazarlanmasrna iligkin sergi ve fuar katrhmlarrna
yonelik hizmet altmlartna,
Projelerine iligkin nitelikli personel istihdamlarrna,
eqya

34-

destek verilecektir.

i)
j)

Kooperatifin ve teklif ahnan yiiklenicilerin vergi ve SGK borglannrn olmadrprna
iligkin belge, (Do[rudan ahm yontemi ile ahmlarda daha sonraki a$ama olan 6deme
talep formu ekinde sunulacaktrr.)
Ortaklarrnrn cinsiyet da[rhmr ile ilgili taahhtitname, (Taahhiitname 1)

k) Baqvurulan proje konusunda kooperatifin di[er kamusal desteklerden
y

2.

ar arlanmadr [r na

iIi

gkin taahhtitname ( Taahhttn ame 2)

Ortaklarmtn en az % 90'mr kadmlann olugturdu{u kooperatiflerin isletecekleri yaglt
ve engelli baktm merkezleri ile gocuk kuliipleri, kres ve grtndiiz baktmevlerinin
demirbas eSya niteli{indeki yatrtm mah ahmt basvurulartnda aSa{tdaki belgeler
aranocakfir:

a)

Yatrnm mallan ahmr bagvurusu igin Proje Bagwru Formu (Ek 2),
b) kooperatifin yatrrrm mallan ahmr baqvurusu igin aldrpr yetkili organ karan,

c)

Imiayayetkili yonetim kurulu tiyelerinin imza sirktileri,

d)
e)

Kooperatif ycinetim ve denetim kurulu i.iyeleri hakkrnda adli sicil belgesi,

0

Kooperatifin en son yaptr[r genel kurula sundu[u bilango,

g)

Bagvuru tarihi itibariyle son yaprlan genel kurulda kullanrlan ve en azil<tydnetim kurulu

Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler it/ilge Mtidtirltigine Ozel Kreg, Gtindiiz Bakrmevi,
Ozel Qocuk Kultibti, Yaqh ve Engelli Bakrm Merkezleri agma izni bagvuruldu[una ']
iligkin belge,

tiyesi tarafindan imzalanml$ hazirun listesi,

h)

Satm ahnacak yatrnm mallanna ait Teknik $artname ve gerekli ise

i)
j)

Piyasa fiyat araqtrrrnasl sonucu alman fiyat teklifleri veya proforma fatura,

idari $artname,

Kooperatifin ve teklif ahnan ytiklenicilerin vergi ve SGK borglanrun olmadrfirna iligkin
belge, (Do[rudan ahm yontemi ile ahmlarda daha sonraki agama olan odeme talep
formu ekinde sunulacaktrr.)

k) Ortaklarrnrn cinsiyet da[rhmr ile ilgili taahhiltname (Taahhtitname 1).
l) Baqvurulan proje konusunda kooperatif,rn di[er kamusal desteklerden yararlanmadr[rna
iligkin taahhiitname (Taahhiitname 2).
tanilrmt ve pazarlanmastna iliskin sergi vefuar
katilrmlartna ydnelik hizmet altmlaru basvurulartnda agaPdaki belgeler aranacaktr:

3. KooperatiJlerin iirettikleri ilriinlerin
a)
b)

Hizmet ahmlan bagvurusu igin Proje Bagwru Formu (Ek 3),
Kooperatifin hizmet deste[i bagvuru igin aldrlr yetkili organ karart,

c)

imzaya yetkili yonetim kurulu iiyelerinin imza sirktileri,

d)

Kooperatif yonetim ve denetim kurulu iiyeleri hakkrnda adli sicil belgesi,
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Basvurularrn DeEerlendirilmesi
KOOP-DES Uygulama ve Degerlendirme Krlavuzunda belirtilen puanlama cetveline tabi
tutulan proje bagvurulan, il nroje Ytirtitme Biriminin teklifi, il Proje Komisyonunun olumlu
gori.igi.i iizerine Merkez Proje Komisyonunca de[erlendirilerek kararaba[lanacaktrr.
Proje baqvurulan ilgili mevzuat hiiki.imlerine gcire de[erlendirilecektir. Eksik ve hatah belge
igeren bagvurular, eksikliklerin ve hatalann giderilmesi amactyla Krlavuzda belirtilen esaslara
gore il Miidtirliigince kooperatiflere iade edilecektir.

tizere,

Biitge imkAnlarr nedeniyle desteklenmesine iliqkin karar almamayan projeler harig olmak
MerkeaProje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar de[erlendirmeye ahnmayacakttr.

Basvuru Sonuclarr
Hibe deste[i verilmesi kabul edilen projeler, Bakanhk internet sayfasmdan (www.ticaret.eov.tr)
Mtidiirltikleri aracrh[ryla
duyurulacak ve kooperatifler, kararlar hakkrnda Ticaret

il

bi lgi

lendirilecektir.

n

];
'$
:#
',li

ii

