YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK,
DÜNYA İLE REKABET EDEN,
DÜŞÜNCE VE YENİLİĞİN BAŞKENTİ
ANKARA
Başvurular Nereye ve Nasıl
Yapılacak?
Başvurular, Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu’nda
belirtilen belgelerle taahhütlü posta veya kargo yoluyla veya elden aşağıdaki adrese teslim edilmelidir:

2012
DOĞRUDAN

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
Öveçler 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya/ANKARA

FAALİYET

Başvuru Tarihi
Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin,
program bütçesi olan 906.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği Ajans internet sitesinden duyurulacak olup yeni başvuru alınmayacaktır.
Detaylı bilgi edinmek için Başvuru Rehberini Ajans
internet sitemizden temin edebilirsiniz.

DESTEĞİ

ADRES:

Öveçler 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya/ANKARA

TELEFON:

(312) 310 03 00

FAKS:

(312) 309 34 07

Ayrıntılı Bilgi İçin

DFD Rehber
Başvuru Rehberi

pyb@ankaraka.org.tr

*193000100202*
www.ankaraka.org.tr
DFD
Broşür

*193000100203*

2012
2012DOĞRUDAN
DOĞRUDANFAALİYET
FAALİYET
DESTEK
DESTEKPROGRAMI
PROGRAMI
Ankara
AnkaraKalkınma
KalkınmaAjansı,
Ajansı,Ankara
Ankarave
veilçelerinde
ilçelerindebölgesel
bölgesel
gelişme
gelişmeplanları
planlarıve
veprogramların
programlarınuygulama
uygulamakapasitesini
kapasitesini
geliştirmeye,
geliştirmeye,yerel
yerelve
vebölgesel
bölgeselkalkınmaya
kalkınmayakatkı
katkısağlasağlamaya
mayayönelik
yönelikstratejik
stratejikaraştırma,
araştırma,planlama
planlamave
vefizibilite
fizibilite
çalışmalarına
çalışmalarınamali
malidestek
desteksağlamaktadır.
sağlamaktadır.Başlıca
BaşlıcaDoğruDoğrudan
danFaaliyet
FaaliyetDestek
Destek(DFD)
(DFD)faaliyet
faaliyetalanları
alanlarışunlardır:
şunlardır:

 Bölgenin
Bölgenin kalkınması
kalkınması ve
ve rekabet
rekabet gücü
gücü açısından
açısından
önemli
önemlifırsatlardan
fırsatlardanyararlanılması
yararlanılması

 Bölge
Bölgeekonomisine
ekonomisineyönelik
yöneliktehdit
tehditve
verisklerin
risklerinönlenönlen-

Öncelikli
ÖncelikliFaaliyet
FaaliyetÖrnekleri
Örnekleri

Bölgenin
BölgeninAr-Ge
Ar-Geve
veyenilikçilik
yenilikçilikpotansiyelinin
potansiyeliningeliştigeliştirilmesine
rilmesineyönelik
yönelikaraştırma
araştırmafaaliyetleri
faaliyetleri

Sosyal
Sosyalrisklerin
risklerinortaya
ortayakonmasına
konmasınave
vesosyal
sosyaliçermeiçermeye
yeyönelik
yönelikaraştırmalar
araştırmalar

Bölgede
Bölgedeeğitim,
eğitim,bilişim,
bilişim,sağlık,
sağlık,gibi
gibihizmet
hizmetsektörlesektörlerinde
rinde uzmanlaşma
uzmanlaşma analizinin
analizinin yapılması
yapılması ve
ve insan
insan
sermayesinin
sermayesininprofilinin
profilininçıkartılması
çıkartılması

Bölge
BölgePlanında
Planındaöne
öneçıkan
çıkansektörlerde
sektörlerdeara
araeleman
eleman
ve
vebuna
bunauygun
uyguneğitim
eğitimihtiyacı
ihtiyacıaraştırması
araştırmasıve
veenvanenvanter
terhazırlanması
hazırlanması

 Kritik
Kritiköneme
önemesahip
sahiparaştırma
araştırmave
veplanlama
planlamaçalışmaları
çalışmaları
 Bölgenin
Bölgeninyenilikçilik
yenilikçilikve
vegirişimcilik
girişimcilikkapasitesini
kapasitesinigelişgeliş-

edilmesi
edilmesi ve
ve yönlendirilmesine
yönlendirilmesine katkı
katkı sağlanmasına
sağlanmasına
yönelik
yönelikfaaliyetler
faaliyetler

Eğitim
Eğitim kurumları
kurumları ile
ile işletmeler
işletmeler arası
arası yeni
yeni işbirliği
işbirliği

modellerinin
modellerinin geliştirilerek
geliştirilerek beşeri
beşeri kaynakların
kaynakların ve
ve
kurumsal
kurumsalkapasitenin
kapasiteninartırılmasına
artırılmasınayönelik
yönelikaraştıraraştırma
mave
vefizibilite
fizibiliteçalışmaları
çalışmaları

22.000
22.000TL
TL
Azami
AzamiTutar:
Tutar:

75.000
75.000TL
TL

Organize
Organizesanayi
sanayibölgeleri,
bölgeleri,küçük
küçüksanayi
sanayisitelesiteleri,ri,endüstri
endüstribölgeleri
bölgeleri
 İşİşgeliştirme
geliştirmemerkezleri
merkezleri
 Teknoparklar,
Teknoparklar,teknoloji
teknolojigeliştirme
geliştirmebölgeleri
bölgeleri

Yer
Yer
Ankara
Ankarave
veilçeleri
ilçeleri

 Büyük
Büyük hacimli
hacimli yatırım
yatırım kararlarına
kararlarına kısa
kısa vadede
vadede etki
etki

Asgari
AsgariTutar:
Tutar:

Kamu
Kamukurum
kurumve
vekuruluşları,
kuruluşları,yerel
yerelyönetimler
yönetimler
Üniversiteler
Üniversiteler
Kamu
Kamukurumu
kurumuniteliğindeki
niteliğindekimeslek
meslekkuruluşları
kuruluşları
Sivil
Siviltoplum
toplumkuruluşları,
kuruluşları,birlik
birlikve
vekooperatifler
kooperatifler

Süre
Süre
Azami
Azamiproje
projesüresi
süresi33(üç)
(üç)aydır.
aydır.

tirmeye
tirmeye yönelik
yönelik işiş geliştirme
geliştirme merkezleri,
merkezleri, teknoloji
teknoloji
geliştirme
geliştirmemerkezleri
merkezlerive
veteknoparklar
teknoparklarkurulması
kurulması

906.000
906.000TL
TL







ile
ilebunların
bunlarınkurdukları
kurduklarıveya
veyaortağı
ortağıoldukları
olduklarıişletişletmeler
meler

mesinde
mesindeacil
aciltedbirlerin
tedbirlerinalınması
alınması

Program
ProgramBütçesi:
Bütçesi:

Kimler
KimlerBaşvurabilir?
Başvurabilir?

Bölgenin
Bölgeninküresel
küreselve
vebölgesel
bölgeselölçekteki
ölçektekiyerinin
yerininsürsür-

dürülebilirlik
dürülebilirlikve
veerişebilirlik
erişebilirlikçerçevesinde
çerçevesindearaştırılaraştırılmasına
masınayönelik
yönelikaraştırma
araştırmave
vefizibilite
fizibiliteçalışmaları
çalışmaları

Bölgede
Bölgedesağlık,
sağlık,kongre,
kongre, kırsal
kırsalve
vekentsel
kentselturizmin
turizmin
geliştirilmesine
geliştirilmesineyönelik
yönelikaraştırma
araştırmave
vefizibilite
fizibiliteçalışçalışmaları
maları

Kümelenme
KümelenmeAnalizleri
Analizleri

