İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi
BAŞVURU REHBERİ - I. AŞAMA

1. ARKA PLAN
PROGRAM HAKKINDA
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ‘KOBİ'lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe
Programı', Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında yürütülmekte
ve COVID-19 salgını ile doğrudan mücadele etmeyi hedeflemektedir. Program, KOBİ'lere finansal
destek ile birlikte kapasite desteği sağlayarak KOBİ'lerin kısa vadede faaliyetlerini sürdürebilmelerine
ve büyüme planları yapabilmelerine odaklanacaktır.
7,2 milyon Euro bütçeli ‘İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi’ rekabetçi bir yaklaşımla iki
aşama halinde uygulanacak ve hedefinde sanayi, imalat ve işletmeden-işletmeye hizmetler yer
alacaktır.
Birinci aşamanın öncelikli hedefi, yaklaşık 1.000 işletmede istihdamın korunması ve/veya yaratılması
olacaktır. İkinci aşamada ise yaklaşık 100 işletmeye iş geliştirme desteği sağlanacaktır. Destek
paketiyle mevcut istihdam seviyelerinin korunması ve yeni işlerin yaratılması beklenmektedir.
Program, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından, 'Kıbrıs Türk Sanayi Odası
(KTSO), 'Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 'Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs
Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile işbirliği halinde,
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından uygulanan 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi
kapsamında yürütülecektir.
AMAÇ
Bu destek programı, Kıbrıs Türk toplumunda kriterlere uygun KOBİ'lere adil bir şekilde ve hakkaniyet
temelinde finansal ve teknik destek sağlayarak ekonomik istikrara katkıda bulunmayı, daha fazla
istihdam kaybı yaşanmasını önlemeyi, ayakta kalabilir KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni
istihdam imkânları yaratmayı ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
2. FİNANSAL DESTEK
İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi’nin I. aşaması için ayrılan toplam bütçe 1.5 milyon
Euro’dur. Her bir uygun başvuru sahibine1 yapılacak ödeme aşağıdaki koşullar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir:
•
•
•

Uygun işletme başına 1.500 Euro. Toplam istihdam edilen kişi sayısı (İşletme direktörleri de
dâhil olmak üzere) 6-10 kişi.
Euro cinsinden ödenecektir.
Başvuru formu doldurulduktan ve doğrulandıktan sonra bir kez ödenecektir.2

3. BAŞVURU PROSEDÜRÜ
Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak 25 Şubat 2021
ile 18 Mart 2021 tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15:00'e kadar) yapılan başvurular kabul
edilecektir.

Programa öngörülenden fazla başvuru olması halinde, temel kriterlere ek olarak öncelik kriterlerinin
uygulanması gerekecektir. Ayrıntılar için lütfen 4.Bölüm'e bakınız.
2
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Her başvuru sahibinin, başvuru formu ile birlikte başvuru kriterlerini yerine getirdiğini gösterir tüm
destekleyici belgeleri de yüklemesi gerekecektir. Aynı işletme adına yapılan birden fazla başvuru
olması durumunda, temel uygunluk kriterlerini karşılayan yalnızca bir (1) başvuru kabul edilecektir.
Online Başvuru Formu doldurulurken birlikte yüklenmesi gereken destekleyici belgeler:
1. Kıbrıs Türk kimlik kartının taranmış görüntüsü - kimliğinizin her iki yüzünü de tarayarak
yüklemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız.
2.

Yükümlü Kayıt Belgesi

3. Şirket onay belgeleri 3 - sadece limited şirketler ve ortaklıklar için
4. Bankadan alınan ve aktif Euro hesabına ait hesap adını, banka adını ve IBAN veya UBAN
numarasını gösteren resmi yazı - şahıs şirketi olması durumunda Direktörün/işverenin banka
hesap bilgileri; veya limited şirket/ortaklık ise işletmeye ait banka hesap bilgileri sunulmalıdır.
İşletmenin başvuru kriterlerini yerine getirmesi durumunda, destek ödemesi bu hesaba
aktarılacaktır.
5. Üyesi olduğunuz Oda'dan güncel üyelik belgesi
6. 2019 ve 2020’a ait resmi bilanço/kâr-zarar tablosu ve/veya KDV beyannameleri
Başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunmadan önce www.isdestek.eu adresinde yayınlanan “Başvuru
Formunu Doldurmak için Gerekli Bilgi ve Destekleyici Belgeleri” incelemeleri önemle tavsiye edilir.
Başvuru sürecinde programla ilgili sorulması muhtemel soruların cevaplarını ve ek bilgileri
(www.isdestek.eu) adresinde yer alan ''Soru-Cevap'' belgesinde bulabilirsiniz. Programla ilgili diğer tüm
sorularınızı 5 Mart 2021 tarihine kadar info@inovatif.eu adresine gönderebilirsiniz. Bu sorulara verilen
yanıtlar 10 Mart 2021'de, www.isdestek.eu adresinde “Soru–Cevap 2” isimli belgede güncellenmiş
haliyle yayınlanacaktır.
Online Başvuru Formunu doldurmak için SON TARİH, 18 Mart 2021, Kıbrıs saati ile 15:00'dır. Son
başvuru tarihinden sonra başvuru yapılamayacaktır. Başvuruların son dakikaya bırakılmaması ve son
başvuru tarihinin öncesinde yapılması önemle tavsiye edilir.
4. TEMEL UYGUNLUK KRİTERLERİ
Finansal destek çağrısı kapsamında yerel paydaşların da desteğiyle hazırlanan ve üzerinde mutabık
kalınan uygun başvuru kriterleri aşağıdaki gibidir. Her başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken temel
kriterler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
1. Gerçek kişi / tüzel kişi olmak4;
2. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde kurulmuş olmak;
3. Limited Şirket olması durumunda Direktörlerden en az birinin Kıbrıs Türk kimlik kartına sahip
olması veya,
Şahıs işletmesi olması durumunda, işveren Kıbrıs Türk kimlik kartı sahibi olmalıdır.
4. Toplam istihdam edilen kişi sayısının (işletme direktörleri de dahil olmak üzere) 6 ile 10
arasında olması;
5. Ocak 2019'da veya öncesinde faaliyette olmak;
6. Başvuru tarihinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) veya
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın (KTEZO) halihazırda üyesi olmak;
i) Şirket kuruluş onay belgesi; ii) Direktörler kurulu onay belgesi, iii) Hissedarlar onay belgesi, iv) Adres onay
belgesi
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7. Başvuru çerçevesinde işletmeyle ilgili gerekli bilgilerin talep edilen şekilde sunulması;
8. İşletmenin mevcut istihdam seviyesini Nisan 2021'in sonuna kadar koruyacağını teyit etmesi.
Mevcut personel sayısını korumayan başvuru sahipleri 2. aşamaya başvuramayacaklardır.
Not: Her bir başvuru sahibinin, yukarıdaki kriterleri yerine getirdiğini gösterir tüm destekleyici belgeleri
başvuru formuna yüklemesi ve buradan ulaşılabilecek PRAG 2.6.10.1.1'de belirtilen durumlardan
herhangi birini taşımadığını teyit etmesi gerekmektedir (başvuru formunda ''Beyan'' bölümü).
Programa öngörülenden fazla başvuru olması halinde, yukarıda belirtilen temel kriterlere ek olarak
aşağıdaki öncelik kriterlerinin uygulanması gerekecektir:
•

Ciro istihdam oranı (bilanço/kâr-zarar tablosunda ve/veya KDV beyannamelerinde görülen
şekliyle).

5. UYGUN SEKTÖRLER
Yukarıda belirtilen temel kriterlere ek olarak, bütçe kısıtlamaları nedeniyle, Kıbrıs Türk toplumu
ekonomisi için kritik önem taşıyan sektörlere öncelik verilmesi planlanmıştır. AB ve yerel paydaşlarla
yapılan istişareler neticesinde İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi’ birinci [1.] aşaması
kapsamında destek almaya uygun sektörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
➢

İmalat ve/veya

➢

İşletmeden işletmeye hizmetler

Başvuru sahiplerinin, başvuru formundaki “İş Sektörü” seçimini yapmadan önce www.isdestek.eu
adresinde bulunan “Uygun Sektörler” başlıklı belgeyi incelemeleri ve üyesi oldukları Oda'ya danışmaları
önemle tavsiye edilir.
6. SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ & FİNANSAL DESTEĞİN AKTARILMASI
Kriterleri yerine getiren uygun başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilmesi halinde belirtmiş
oldukları adreslere e-posta ve/veya telefon numaralarına SMS gönderilmesi yoluyla bilgilendirilecektir.
Online başvurunun yapılmasını takiben her başvuru sahibine otomatik olarak bir SMS/e-posta
gönderileceğini ancak bu bilgilendirmenin başvurunun kriterlere uygun olduğu ya da destek ödemesinin
verileceği anlamına gelmediğini lütfen unutmayınız.
Başvuruları uygun bulunmayan başvuru sahipleri başvuru sırasında verdikleri cep telefonu
numarasına/e-posta adresine gönderilecek SMS ile ve/veya e-posta ile bilgilendirileceklerdir.
Başvuruları uygun bulunmayan başvuru sahipleri sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta
içerisinde başvurularının uygun bulunmamasının nedenleri hakkında daha fazla bilgi almak için üyesi
oldukları Oda ile iletişime geçebileceklerdir.
Başvuruları uygun bulunan başvuru sahiplerine ödemeler banka transferi aracılığıyla, Online Başvuru
Formunda belirtilmiş olan banka hesaplarına yapılacaktır.
7. KARAR VERME
Finansal desteğin verilmesiyle ilgili bütün kararlar başvuru sahiplerinin temel uygunluk kriterlerini yerine
getirmelerine bağlı olacak, söz konusu kararlar NI-CO tarafından doğrulanacak ve Program Kurulu
tarafından onaylanacaktır. Program Kurulu'nun kararları NİHAİDİR.
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