T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (2019/30) ESASLARI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun
sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının ve gıda
güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik
altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla tarıma dayalı ekonomik
yatırımların desteklenmesine dair Tebliğ 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hibe desteği kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara ait başvuru konuları:
a) Bitkisel ürünler ile tıbbı ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ve su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı,
f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
g) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ( Büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve
kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesisleri)
h) Büyük ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda yeni yatırım tesisi hariç kapasite artırımı, teknoloji
yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları
ı) Kanatlı kombinası konusunda sadece yeni yatırım tesisleri.
i) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi hibe desteği
kapsamında değerlendirilir.
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Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikler veya
Tüzel Kişiler başvuruda bulunması halinde üst
limit tutarı
2.500.000 TL
1.750.000 TL

Gerçek
kişilerin
başvuruda
bulunması halinde üst limit tutarı

1.250.000 TL

750.000 TL

500.000 TL

500.000 TL

1.250.000 TL
1.000.000 TL

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50.000 T L .’dir. Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe desteği
verilmektedir.
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler, bunların üst birlikleri ile hibe programlarından yararlanmamış faal
tesisler hariç, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe desteğinden
yararlanmış ve izleme süresini kapsayan beş yılını doldurmamış tesisler için kapasite artırımı, teknoloji yenileme,
modernizasyon veya tamamlama niteliğinde proje başvurusunda bulunulamaz.
Tarımsal amaçlı kooperatifler ve Yetiştirici birlikleri (Üretici birlikleri hariç) ekonomik yatırım konularına
tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
Yeni yatırım ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyeti; başvuru sahibi
adına olmalı ve/veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas
sanayi sitesinden en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olmalıdır. Gerçek kişilerden kiralama yoluyla başvuru
kabul edilmemektedir.
Hibe programı kapsamındaki yatırım konularında proje başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel
kişiler Bakanlık tarafından yayımlanan Uygulama Rehberine uygun olarak hazırlayacakları proje başvurularını
30 Eylül 2019 tarihine kadar Bakanlığımızın “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yapmaları
gerekmektedir.

