KOSGEB Destek Programları, Hedef Kitlesi İle Kobi Ve Girişimcilik Ekosistemi
Kapsamındaki Çeşitli Çalışmalar, Satın Alımlar ve Çeşitli Giderlere Yönelik
Destekleyici Kurum Şartnamesi

Amaç
MADDE 1- (1) KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ve KOBİ Rehberliği ve Teknik
Danışmanlık Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan KOSGEB Destek Programlarına, KOBİ ve
girişimcilik ekosistemi kapsamında hedef kitleye yönelik doğrudan/dolaylı olan veya
KOSGEB’in alt yapı çalışmalarına ve KOSGEB personelinin eğitimine yönelik 2021-2023
dönemlerinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlere için ihtiyaç duyulacak mal/hizmet alımı
giderlerinin Destekleyici Kurum ile işbirliği ve desteği çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu şartname, KOSGEB ile Destekleyici Kurum arasındaki işbirliğine ilişkin
düzenleyici iş ve işlemleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu şartnamede yer alan;
a) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nı,
b) Destekleyici: Tanıtım toplantısını ayni veya nakdi finansa eden yerli veya yabancı özel veya
tüzel kişileri,
ifade eder.
Destekleyicinin özellikleri ve sorumlulukları
MADDE 4- (1) Destekleyici, KOBİ ve girişimcilik konularında faaliyette bulunan bir
kurum/kuruluş veya yükseköğretim kurumu olmalıdır.
(2) Destekleyici kurum KOSGEB tarafından Madde 5’te yer verilen maliyet unsurları
kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen ve/veya uygun bulunan giderlere ilişkin
mal/hizmet satın alımlarını gerçekleştirecektir. Söz konusu işlemlerde KOSGEB nihai
yararlanıcı taraf olacaktır.
(3) Destekleyici kurum sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, tanıtım, basılı
veya görsel materyallerde destekleyici kurumun logosuna ve adına yer verilecek olup,
destekleyici kurum KOSGEB’in hedef kitlesine yönelik çeşitli organizasyonlarda bayrak,
flama, stand açma, seminer, webinar vb. fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilen
etkinliklerde destekleyici kuruluş olarak kendi tanıtımını yapabilecektir.
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Maliyet unsurları ve Toplam Tahmini Maliyet
MADDE 5 - (1) Destekleyici kurum, yapılacak olan sözleşme bedeli ile sınırlı olmak üzere
aşağıda yer verilen harcama kalemlerini karşılayacaktır. Aşağıda toplam tahmini maliyeti yer
alan harcama kalemlerinin kesin bedelleri destekleyici kurum tarafından belirlenecektir. Teklif
toplam tutar üzerinden verilecektir. KOSGEB Destek Programları, KOBİ ve girişimcilik
ekosistemi kapsamında, hedef kitleye ve/veya KOSGEB’in alt yapı çalışmalarına yönelik
olarak aşağıdaki başlıklar kapsamında olabilecektir:
a. KOBİ’lere ve/veya girişimciliğe yönelik etkinlik, çalıştay, arama konferansı, ödül
töreni vb. faaliyetlere yönelik giderler,
b. KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik fiziki ve/veya online eğitimlere yönelik giderler,
c. KOSGEB e-Akademiyi geliştirme, sistem kurulumu, bakımı, iyileştirilmesi ve içerik
zenginleştirilmesine yönelik giderler,
d. KOBİ’lere ve/veya girişimciliğe yönelik araştırma/anket/analiz/raporlama
çalışmalarına yönelik giderler,
e. Girişimcilere ve/veya kuluçka faaliyeti gösteren resmi/özel kurum/kuruluş/firmalara
yönelik KOSGEB ve düzenlenecek ödüllü yarışmalar kapsamında sağlanacak maddi
ödüller ve bunlara ilişkin her türlü organizasyon (alan kiralama, seyahat, konaklama,
ulaşım, tanıtım, promosyon vb.) giderler,
f. KOSGEB tarafından düzenlenecek/onaylanacak demoday, hızlandırıcı programı vb.
etkinliklere ve organizasyonlara ilişkin giderler,
g. KOBİ’lere ve girişimcilere rehberlik ve teknik danışmanlık sağlanabilmesini teminen
yapılacak olan organizasyon, eğitim, yazılım, hizmet alımı, telif vb. giderler,
h. KOBİ ve girişimciler ile yatırımcı ve diğer işbirliği yapabilecek tarafları bir araya
getirmeyi sağlayan elektronik platform kurulmasına yönelik olarak etüt, analiz, teknik
şartname, mal/hizmet/yazılım/donanım giderleri,
i. KOSGEB destek ve hizmetlerinin sunumunda gerekli elektronik altyapıya ait
donanım, yazılım, bakım, dışarıdan hizmet alımı vb. giderler
j. KOSGEB personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimlere yönelik giderler
Toplam tahmini maliyet: 2.000.000 TL (İki Milyon Türk Lirası)
İş zaman planı
MADDE 6 - (1) Faaliyetler 1 Ekim 2021 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Bu tarihler ilgili giderin gerçekleştiği tarihleri kapsayacak olup, fatura tarihinin bu tarih
aralığında olması zorunlu değildir.
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