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Çukurova Kalkınma Ajansı 
Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı 

 
Programın Amacı: Çukurova Bölgesi’nde sanayi ve hizmetler sektörlerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması 
ve rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin ar-ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin artırılması ve eko-
verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Program Bütçesi: 5.000.000 TL    
Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 750.000 TL 

Destek Oranı: Proje bütçesinin %75’i oranında destek sağlanmaktadır. 

 

Programın Öncelikleri: 
 
Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, 
Öncelik 2: Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulmasıdır. 
 
Örnek Proje Konuları: 
 
Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması 
• Fiziksel ya da elektronik olarak ortak satış ve dağıtım platformlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik 
projeler, 
• Kümelerin rekabet gücünü artıracak altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler, 
• Sanayide ortak kullanıma hizmet edecek test, laboratuvar, atölye ve tasarım merkezlerinin kurulmasına yönelik 
projeler, 
• OSB’lerde ve KSS’lerde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının ve kullanımının geliştirilmesine yönelik projeler 
(bilişim altyapısı, tasarım, yazılım yönetimi sistemleri), 
• Ortak kullanıma yönelik sektörel Ar-Ge, inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasına/geliştirilmesine 
yönelik projeler, 
• Endüstri 4.0, Anahtar Etkileştirici Teknolojiler (KETs) ve dijital dönüşüm kapsamında geliştirilecek projeler, 
• Kuluçka merkezleri, iş geliştirme merkezleri, hızlandırıcılar, fablab/makerspace gibi merkezlerin kurulması, 
mevcutların işlevlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler, 
• Kamu, sanayi, üniversite işbirliğine dayalı yapıların oluşturulmasına yönelik projeler, 
• Bölgedeki ticaret ve lojistik altyapısının geliştirilmesine ve teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik altyapı 
projeleridir. 
 
Öncelik 2: Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması 
• Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımına yönelik 
altyapı projeleri, 
• Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları kapsamında çevresel ve ekonomik kazanımların oluşturulmasına yönelik 
projeler, 
• Endüstriyel katı atıkların toplanmasına, bertarafına veya geri dönüşümüne yönelik altyapı ihtiyaçlarını 
karşılanması, 
• Endüstriyel atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimine yönelik projeler, 
• Üretim alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre teknolojilerinin kullanımının artırılmasına yönelik 
projelerdir. 
 
Kimler Başvurabilir: 
 
• Mahallî İdareler 
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• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
• Üniversiteler 
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
• Organize Sanayi Bölgeleri 
• Küçük Sanayi Siteleri 
• Serbest Bölge Müdürlükleri 
• Kamu Kurum Ve Kuruluşları 
• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler 

 
Süre: 24 aydır. 

Son Başvuru Tarihi: 12.04.2018                Saat: 23:59 


