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sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.

yatrm konuları

Kapasite artnnrı
velveya
Tekno§i
yenilerne

1, B alık çı B arına k larının Mod erııig sy oıı u;

Buzlama Makinesi

500.000 TL.

Balık nakil tankı (üretimi ile orantılı)
kafes ve kafes Ağı
Ba[ık Boylama Makinası
Fish Pump

Tambur Filtre

Tekne Uzerinde Hidrolık Yükleme ve Boşahma Aparatı
2. Çiftlik gübresi depolanıa ve/veya işleme ve dağıtmu sistemleri

ciftlil( sübresi depolama ve/veya isleme tesisi olanlara 500.000 TL.
3.Yaylacılar ve geıici arıcılar için;

Çekilir Tip Güneş Paneli

500.000 TL.

cekilir Tin karavan
Cadır ve Ağıl (vavlacılar için)

Bal Süzme (arıcılar için)

Sır Alına (arrcılar için )

Bal Dinlendirme (arıcılar için)

4. Bitk is e I üretime y öne lik ;
yüksek plastik tünel(Bağınsz veya blok şeklinde)

500.000 TL.
Meyve balıçelerinde don ve dolu zararıııı önleııeye yönelik sistemler

Mantar vetiştiriciliğine yönelik sera
t'aal durumda olup, yenılenebıiır ener.lı kullanacak seralarıır

modernizasyonu için;

5.Tıırınısal üretimi ile orqntılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik ;

ışleme tesisleri

500.000 TL.
soğuk hava deposu

Soğuk oda

şoklama ünitesi

Çelik silo
6. Hayvaıısal üretinıe yöııelik;

F,n faz|a l000 adet kapasite[i tasınabilir kanatlı kümesi

500.000 TL.

süt soğutma tankları

Süt sağıın sistemleri
Yem karma (sabit/hareketli)
yem kırma/emıe

Büvükbas -I(üçükbas yenılik ve suluk

Hayvan padok sistemleri

üstü kapalı kaba yeın deposu
O T : Ç ift lik faaliy e t l er inin ge liş t ir ilm e s in e y ö ne lik yuk ar ıd a b e lirt ile n
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A - Ekonomilı Yatırım Konuları :

ik altyaıır yatrrım konularınd

yatırım konuları Yeni Tesis

rnpasire
ART|RlMl
VElVEYA

ıerıııoıoıi
veııiı-e ıvır

TAMAMLAMA

]:ö§i:*ffi i]llşİffi 3.§a?r]l§i
*iil.

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve

depolanması (BÜi)

2.000.000 TLr z ı.s0o.ooo ıı 1.750.000 TL

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve

depolanması (HÜİ)

2.000.000 TL
!
l 1.500.000 TL 1.750.000 TL

Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve

depolanması (SÜi)

2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750,000 TL

Soğuk hava deposu (SHD) 2.000.000 TL

Çelik silo (ÇES) 2.000.000 TL

Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması (HOG)

2.000.000 TL

pnehilir enerii kavnakları kullanan venı ser:

Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER) 2.000.000 TL 1.500.000 TL

'r eniierıebilir eıierji tiretiın tesisieri (-I'EU) i.500.c00 TL
i€ağğğ,i]|

Büyükbaş için sabit yatırımlar
a) Damızlık (Manda/Sığır)(Süt Ve Et)

2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750.000 TL

Küçükbaş için sabit yatırımlar
a) Et (Koyun/Keçi)
b)Süt (Koyun/Keçi)

2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750.000 TL

Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar 2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750.000 TL

Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar 2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750.000 TL

Kültür Mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar 2.000.000 TL 1.500.000 TL 1.750.000 TL

B- Kırsal ekonomik altyaıır yatrrım Konu rtn an

yatırım konuları Yeni Tesis

KAPAslTE
ART|RlMl
VElVEYA

re «ıııoı-o.1i
yrıviırıvr

TAMAMLAMA

Kırsal turizm yatırıml arı 1.500.000 TL

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı
sistemleri

500.000 TL

El sanatları ve katma değerli ürünler 500.000 TL

Bilişim sistemleri ve eğitimi,! 500.000 TL



çinrçi MEKTuBu

12. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında başvurular, ilgili tebliğin yaylmı tarihinden itibaren
(13.09.2017) doksan gün içerisinde elektronik ağ üzerinden qww.tarim.ggv.tr adresinden yapılır ve

son başvuru tarihi olan |1.12,2017 tarihi itibari ile elektronik ağ başvuruları için sistem veri girişine
kapatılır.

2. Başvuru Sahiplerinde ve Yatırım Yerinde Aranacak Ozellik|er:

- Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

1) Ek tabloda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje
başvuruları gerçeB ve tüzql kişilqr tarafindan yapılır.

2) Kirsal ekonomik alt yapı konularından kırsal tırizm, el sanatları ve katma değerli
ürünler hariç başıııru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafindan oluşturulan çiftçi
kayıt sistemine vey4 Bakanlık tırafindan oluştur.ulmuş diğer k?vlt sistemlerine son
başvuru t4rihinden önce l,<ayıtlı olması gerekir.

3) Tüm yatırımlara yönelik proje konulanna başvurabilecek tüzel kişilerin idari v.e

mali açıdan kaı4udan bağımsız olması gerekir.

4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden,önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve
bunların aralarında oluşturCukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçh kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik
yatırım konularina tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

5) Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas
organize sanayi bölgelerinde yapılır.

- Uygun olmayan başvuru sahipleri
-Tarımsal amaçlı kooperatifler, biriikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde
faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme
niteliğinde başr,urucia bulunanıaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai
rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını dolduffnamlş olanlar Kapasite Artırımr ve
Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliginde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurı-ısunda

bulunamaz.
Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatrımını henüz
nihai rapora bağl ayam ay anlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.
_Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklannın gerçek hişi olması
hali4de ortaklar gerçek kişi olarak hihe başvurusunda bulunam?z.
Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayn olarak hibe
başvurusunda bulunamaz. Gerçek velveya tize| kişiler kendileri hibe başvurusunda
bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişi olarak ayrıca hibe
başvurusunda bulunamaz.
Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular
kabul edilmez.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Yatırım nroielerinin fiziki olarak tamamlanma son thrihi 1/10/2018'diI.
lJ


