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Ko

nfederasyon u'nun 12/06/2018 tarih ve 60 sayıIı genelgesi,

KOSGEB Veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB
desteklerinden yasaklı olmayan iş|etmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları
için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla "2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi
Faiz Desteği Programı" hazırlanmış olu p genelgemiz ekin d ed ir,
Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatk6rların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederjz.
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KONU: KöSGEB Makine Techizat
Kredi Faiz Desteği
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KOSCEB Veri Tabanına kayılh, inalat sanayinde faalil.et gösteren ve KOSGEB
desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin krıllanacakları yerti ve yeni makine teçlıizat
alıınlaıı için uygun koşullarda finansal destek sağlannıası aııacıyla "2018 yılı N{akine
Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı'' hazırlaruııştır.
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Sislem belirlenen süıenin sonunda; l-ıer bir işleıme için değerlendirıne tablosunda
yer alan sektör, ölçek ve kirlılık kriterlerindeıı oluşan pı"ıan iizeıinden (yüksekten eı-ı
düşilğe doğnı) başvuru sıralaması o]uşturacaktır.
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Kredi kullandırınıı Baııka tarafndan yapılacak olup, kredi tutalı tedarikçi
hesabina aktaı,ı lacaktır. Makiııe teçhizatın işIetnıeve teslinı edildiğiı-ıin tespiti ve
periyoclik kontıolü Banka tarafından yapılacakır.
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Teıninat sıkıntısı yaşayarı işletmeler, Kredi Garanti Fonrı A.Ş.'nin suııtltığu
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kelalet hizmetleriı-ıden yararlanabileceklerdir.
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Programdan yararlanmak isteyen işletmeler 04.06.2018 - 01,0B.2018 tarihleri
arasında KOSGEB ııeb sayfasıııda (ıınııı,.kosgeb.goı..tr) yer alilr KOBİ/Girişimci Gııiş
mentisüırden başvuru yapabilecektir.
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İşletıneleriır kııllanacaklatı kredilerde işietme lıaşına en lazla 300.00{J.(üçyüzlıin) TL'ye kadaı olan faizlkör payı bedelinin tamaırıı, KOSGEB
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Bahse konı-ı programda;

lmalat sanayiırde faaliyette bulunan işletııelerın yerli ve yeni makiıre teçhizat
aiımları tjestekienmekte olup; işletmelerin 1 3.09.2014 taı,ih ve 29l 1 8 sayılı Resıni
Gazete,de yaytl]llanaı Bilinı Sanayi ve T,ekno}oji Bakanlığı,ııln 2ar4!35
sayllı yerli Malı Tcbtiğiııe uygun oiarak aldıkları yerli ııah belgesi ile belirlenen
makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabıü edilecektir.
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Makiı-ıe Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programindan yaraıianaıı

işletneler.

20l8 Yılı Makine

Pıogramındaıı yararlana mayacaktır.

Desteğe ve başwıu
_
adresinden ulaşılması

Teçhizat- K-redi

Faiz

Desteği

adımlarına ilişkin <ietayh bilgiye wıu,.kosgeb.gov,tr

mümkünclür.

.. Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracıhğıyla ilgili esnaf ve
,..
bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederiz.
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