IV’üncü Kırsal Kalkınma Sektör Programı - – Tarıma Dayalı Yatırımın Desteklenmesi
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Teklif verme sürecinde Sorular ve Cevaplar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖNEMLİ!!!
Bu doküman İngilizce olarak yazılmış olan Tarımsal Yatırım Desteği Hibe Programı Teklif Çağrısına ilişkin yayınlanan Soru & Cevap dokümanının Türkçe’ye
tercümesidir. Potansiyel başvuru sahiplerini davet ederken bilginin erişimini kolaylaştırmak için sadece bilgi amaçlı olarak sunulmakta olup, hiçbir şekilde resmi bir
belge olarak kabul edilmemelidirler ve içerikleri teklif çağrısının parçası sayılmamalıdır. Tercümenin doğruluğu konusunda ne sarahaten ne de ima yoluyla garanti
verilmemektedir. Tercümede yer alan bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir soru doğduğu takdirde belgelerin resmi versiyonu olan İngilizce versiyona bakınız.
Tercümeden doğan aykırılıklar veya farklılıklar bağlayıcı olmayıp, uygunluk veya yürürlük açısından yasal bir bağlayıcılığı yoktur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu belgede, Bilgilendirme Toplantısında alınan ve hibe başvuru sahiplerine yönelik Rehberin 2.2.4’üncü maddesi uyarınca 8-19 Kasım 2018 tarihleri arasında SRSSCYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-RD@EC.EUROPA.EU adresine gönderilen sorulara verilen yanıtlar ve açıklamalar yer almaktadır.
Kavram Belgesi son teslim tarihi 24 Aralık 2018 saat 12h00’dir Brüksel saati (13h00 Kıbrıs saati).
Başvuru sahiplerine bireysel olarak tavsiye veremeyeceğimizi ve ayrıca teklif çağrısını resmi olarak değerlendirilme çerçevesinin haricinde herhangi bir başvuru
sahibi veya başvurunun tek başına uygunluğunu da değerlendiremeyeceğimizi lütfen not edin.
Rehberden alıntı yapıldığı durumlardaki vurgulamaların, bu belge maksatlarıyla yapılmış olduğuna lütfen dikkat edin.
No.
1.

Soru
“Kamuda” çalışan bir kişi bu Teklif Çağrısı kapsamında başvuru
yapmak için uygun olur mu?

Cevap
Hayır. Rehberin 2.1.1’inci bölümünde de belirtildiği gibi; “Aşağıda belirtilen durumların
herhangi birine dahil olması halinde potansiyel başvuru sahipleri teklif çağrılarına
katılamayabilir veya kendilerine hibe verilmeyebilir:

a) Kamu yararına görev ifa eden kurumlarda çalışıyor olmaları halinde;
b) Tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili faaliyet gösteren kurumlarda çalışan kişilerin
eşleri, ebeveynleri veya kardeşleri olmaları halinde..”
2.

Küçük ölçekli bir üreticiyiz ve şu an bir kooperatifimiz Tarımsal faaliyet yürüten Kooperatifler bu Teklif Çağrısı kapsamında teklif sunmak için
bulunmamaktadır. Şimdi kooperatif kurarak bu çağrı için başvuru uygundur. Ancak lütfen kooperatifin kurulduğunu kanıtlayan kuruluş tüzüğü, kayıt
belgeleri vb. belgelerin son teslim tarihi olan 24 Aralık 2018’e kadar sunulması
yapmamız mümkün mü?
gerektiğini unutmayın. Ayrıca, uygunluk kriterlerinde, Kavram Belgesi son teslim

No.

Soru

Cevap
tarihinde başvuru sahibinin tarımsal üretimin ilgili alanında en az bir yıllık tecrübesi
olması şartı arandığına da lütfen dikkat ediniz.

3.

Rehberde, bireysel çiftçi olan başvuru sahiplerinin, 2018 yılı için
üretim ölçeğini kanıtlamak için destekleyici belgeler sunması
gerektiği ifade edilmekte. Ancak 2018 yılı için tarımdan sorumlu
yerel makama üretim ölçeğimizle ilgili henüz beyan yapmadık.
Hangi belgeyi sunmamız gerekmektedir?

Rehber, Bölüm 2.3’te belirtildiği gibi “Bireysel başvuru sahipleri için Kavram Belgesi ibraz

edilirken beraberinde seçilen Lot kapsamında uygulanabilir üretim türlerinin her birinin
üretim ölçeğini teyit edecek olan destekleyici belgelerin de sunulması gerekmektedir
(Kavram Belgesi Bölüm 1.2.6 gereğince). Bu; tarım sektörünün yönetiminden sorumlu
kurumdan tedarik edilecek olan güncel bir beyanname (2018) şeklinde yapılmalıdır.
Metnin İngilizcesinin de sunulması gerekmektedir.”
Bahsedilen yıl, talep edilen belgenin tarihini göstermektedir. Başvuru sahipleri, tarımdan
sorumlu yerel makama başvurarak destekleyici belgeyi temin etmelidir.

4.

Kayıtlı bir çiftçiyim fakat vergi kaydım yok. Bu çağrı için başvuru Hayır, Rehber, Bölüm 2.1.1 uyarınca, uygunluk kriterlerinden biri; “Vergi dairesinde
kayıtlı olması (bireysel başvuru sahipleri için)”dır. Ayrıca Rehber, Bölüm 2.4’te belirtildiği
yapmam mümkün mü?
gibi “Destekleyici belgeler PADOR aracılığıyla ibraz edilmelidir (bkz .Bölüm 2.2). Bireysel
başvuru sahipleri için vergi ve çiftlik kayıt belgeleri.”
Başvuru sahipleri, başvuru yapabilmek için son başvuru tarihi olan 24 Aralık 2018’e
kadar uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

5.

KOBİ 4 teklif çağrısına başvuru yapmış olan bir şirketin bu çağrı Rehberde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen başka bir Teklif Çağrısı için teklif
vermiş olan başvuru sahiplerinin bu hibe programına başvuru yapamayacağına yönelik
için başvuru yapması mümkün mü?
bir ifade bulunmamaktadır. Ancak lütfen Bölüm F’de belirtildiği gibi “Başka bir bağışçı
tarafından tamamen veya kısmen finanse edilmekte olan projelerin” uygun olmadığına
dikkat edin. Ayrıca, bu hibeye uygun olmak için başvuru sahibinin tarımsal faaliyette
bulunan kayıtlı bir çiftçi (tüzel kişi) veya sulama birliği veya kooperatifi (tüzel kişilik)
olması gerektiğini de not edin. Şirketlerin bu teklif çağrısına başvuru yapması uygun
değildir.

6.

Destekleyici belgeleri İngilizce mi sunmamız gerekmektedir?

Evet, destekleyici belgelerin İngilizce tercümeleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.
Resmi olmayan çeviri de yeterli olacaktır.

7.

Proje yönetim danışmanlığı uygun bir maliyet midir?

Proje yönetimi danışmanlık maliyeti uygun bir harcama değildir. AB Mali Yardım
Programı tarafından finanse edilen ve Teknik destek projesi olan Tarımsal Danışmanlık
Hizmetleri tarafından tamamlayıcı destek verileceğini unutmayınız. Başvuru aşamasında
başuruların hazırlanmasında teknik destek sağlayan danışmanlar hibe almaya hak
kazanarak sözleşme imzalayan faydalanıcılara projelerin yürütülmesinde de teknik
destek sağlayacaktır.

8.

Çiftçi olarak kaydımızı şimdi yapıp bu çağrıya başvurmamız
mümkün mü?

Evet, başvuru sahipleri 24 Aralık 2018, son başvuru tarihine kadar uygunluk kriterlerini
karşılayabilirlerse bir teklif sunabilirler.

No.

Soru

Cevap
Rehber, Bölüm 2.1.1’de belirtildiği gibi uygunluk kriterleri aşağıdaki gibidir:
Lot 1 için: Bitkisel üretimin iyileştirilmesi
• Faaliyetleri tarımsal olan kayıtlı bir çiftçi (tüzel kişi) veya bir sulama birliği veya
kooperatif (tüzel kişilik) olması ve
• Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kurulmuş olması, ve
• Vergi dairesinde kayıtlı olması (bireysel başvuru sahipleri için); ve
• Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak
hareket etmemesi; ve
• Aşağıda belirtilen minimum ekili yüzey alanlarında faaliyet göstermesi:
• 250 dönüm5 tahıl / kuru alan kaba yemi, veya
• 25 dönüm sulu kaba yem, veya
• 15 dönüm narenciye, veya
• 5 dönüm bağ ve/veya meyve bahçesi (narenciye hariç), veya
• 10 dönüm zeytin, veya
• 10 dönüm patates dahil açık tarla sebzesi, veya
• 1 dönüm sera (sebze, sebze fideleri için fidelik, meyve bahçesi fideliği,
orman ve bahçe fideliği, kesme çiçek üretimi);
• Kavram Belgesi son başvuru tarihinde bitkisel üretimin ilgili alanında en az bir yıllık
tecrübeye sahip olması; ve
• Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonraki beş yıl süresince AB projeleri için
eğitim ve gösteri alıştırmalarına ev sahipliği yapmak için bir anlaşma beyanı
imzalaması gerekmektedir.
Lot 2 için: Hayvansal üretimin iyileştirilmesi
• Faaliyetleri tarımsal olan kayıtlı bir çiftçi (tüzel kişi) veya bir sulama birliği veya
kooperatif (tüzel kişilik )olması ve
• Kıbrıs’ın kuzey kesimde kurulmuş olması, ve
• Vergi dairesinde kayıtlı olması (münferit başvuru sahipleri için); ve
• Projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak
hareket etmemesi; ve
• En az 25 süt ineği veya en az 100 keçi veya koyunun, proje için başvuru yapıldığı
esnada veterinerlik dairesi hayvan kayıt sisteminde kayıtlı olması; veya en az 30 arı
kovanına sahip olması veya yumurta üretimi için en az 500 kuşu olması veya kümes
hayvanı eti üretimi için ilgili dairedeki kaydına uygun olarak en az 1,000 kuşunun
olması; ve
• Kavram Belgesi son başvuru tarihinde hayvansal üretimin ilgili alanında en az bir
yıllık tecrübeye sahip olması; ve
• Hayvanlarda kulak küpesi ve kayıt defteri (türlere göre mümkün olduğu durumlarda)
dâhil olmak üzere hayvan kimliklendirme kayıtlarını tutması, ve
• Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonraki beş yıl süresince AB projeleri için
eğitim ve gösteri alıştırmalarına ev sahipliği yapmak için bir anlaşma beyanı

No.
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Cevap
imzalaması gerekmektedir.

9.

14 dönüm narenciye ve 16 dönüm sulu arazim var, başvuru Münhasıran narenciye ve sulu kaba yem üreticisi olan bir başvuru sahibinin hibe için
yapabilir miyim?
uygun olabilmesi için en az 25 dönüm sulu kaba yem ve 15 dönüm narenciye işletmesi
gerekmektedir. Diğer uygunluk kriterleri için lütfen 8 numaralı sorunun cevabına bakınız.

10.

Hibe almaya uygun olabilmesi için harnup üreticilerinin üretim Harnup üretimi için başvuru kabul edilecektir ve en az 5 dönümlük bir yüzey alanına
yaptığı alanın minimum yüzey alanı ne olmalıdır?
ekiliyor olmasının yanı sıra geri kalan uygunluk kriterlerinin de karşılanması
gerekmektedir.

11.

2 yıllık bir çiftçiyim ve herhangi bir proje deneyimim yok. Başvuru Başvuru sürecinde destek, AB Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen Teknik
süreci için bize yardımcı olabilecek herhangi bir danışman var mı? Destek Projesi Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri tarafından sağlanacaktır. Tarımsal
Danışmanlık Hizmetleri danışmanları, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin tüm bölgelerinde
potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olacaktır. Bu yardıma nasıl erişilebileceği ile ilgili
daha
fazla
bilgi
aşağıdaki
adresten
temin
edilebilir:http://tcc-farmadvisory.eu/en/news/ec-support-for-investment-in-agriculture/

12.

Yakın zamanda çiftçiler birliğine kaydoldum. Başvuru yapabilir Uygunluk kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına bakınız.
miyim?

13.

Limited bir şirketiz ve tarımsal faaliyetlerimiz bu şirket adınadır. Limitdt şirketler bu çağrı kapsamında başvuru yapmak için uygun değildir. Uygunluk
Başvuru yapabilir miyiz?
kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına bakınız.

14.

Ben bir çiftçiyim, traktör satın almak için başvuru yapabilir Bu teklif çağrısı kapsamında traktörler uygun ekipman kalemi değildir.
miyim?

15.

Bir ortaklık kurarak başvuru yapmak mümkün mü?

16.

Biz bir vakıfız ve 1000 dönüm narenciyemiz var. Bu çağrı için Hayır, lütfen 15’inci sorunun cevabına bakınız.
başvuru yapabilir miyiz?

17.

Kamu sektöründen emekliyim ve bir çiftçiyim. Bu çağrı için Evet, tüm uygunluk kriterlerini karşılamanız şartıyla başvuru yapabilirsiniz. Uygunluk
başvuru yapabilir miyim?
kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına bakınız.

18.

Başvuru sahipleri için herhangi bir yaş sınırlaması var mı?

Hayır, uygun olabilmek için, başvuru sahibinin tarımsal faaliyette bulunan kayıtlı bir çiftçi
(tüzel kişi) veya sulama birliği veya kooperatifi (tüzel kişilik) olması gerekmektedir.
Diğer uygunluk kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına bakınız.

Hayır, yaş sınırlaması yoktur. Lütfen, kavram belgesi son teslim gününde, 40 yaşında
veya daha genç olan başvuru sahiplerinin fazladan 2 puan alacağını unutmayın (toplam
maksimum 50 puan için). Lütfen değerlendirme puanları için Rehberin 2.3’üncü
bölümüne bakınız.

No.

Soru

Cevap

19.

Ayni katkılar nedir açıklayabilir misiniz?

Rehber, Bölüm 2.1.5’te belirtildiği gibi “Ayni katkı, faydalanıcılara üçüncü bir tarafın

20.

10 dönüm zeytinin iki ayrı arazide olması mümkün mü?

Parsellerin sayısı önemli değil. Uygunluk kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına
bakınız.

21.

Bu çağrı kapsamında satın alınabilecek olan ekipmanın menşei ne Menşe kuralına göre, hibe sözleşmesi kapsamında Faydalanıcı/lar tarafından satın alınan
olacaktır?
tüm malzemelerin veya materyallerin aşağıdaki ülkelerden kaynaklanmasını gerektirir:
• Avrupa Birliği Üye Devleti: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık
veya
• Avrupa Ekonomik Bölgesinden AB Üyesi Olmayan bir Devlet: Liechtenstein, Norveç
veya İzlanda
• Avrupa Birliği’ne katılım için Aday Ülke: Arnavutluk, Sırbistan, eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Türkiye.

ücretsiz olarak sağladığı mal veya hizmetlerdir. Ayni katkılar, bir faydalanıcının herhangi
bir harcamasını içermediğinden, uygun maliyet değildirler. Ayni katkılar, eş finansman
muamelesi göremez. Ancak, proje tanımında, teklif edildiği şekliyle ayni katkılar yer
alıyorsa, bu katkıların yapılması gerekmektedir.”

Bu, ayrıca (AK) 389/2006 sayı ve 27.2.2006 tarihli Konsey Tüzüğü ile yetkilendirilmiş
olan bölgelerdeki bir ülke veya toprağı da kapsar. .
Lütfen dikkat:
a. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde mukim veya kurulmuş olanları da kapsar ve
b. Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki bölgelerdeki herhangi bir kamu kurumunun
tanınması anlamına gelmez.
Ancak, bilgi sahibi olmanız için başvuru paketinde yer alan taslak Sözleşme Özel Koşullar
Madde 4.2’de “Birim fiyatı 2,500 EUR veya daha az olan ekipmanlar menşe kuralından
muaftır”, ifadesi yer almaktadır.
22.

Sulama birlikleri hangi kurumdan kayıt belgesi temin edebilir? Sulama birlikleri kayıt belgelerini ibraz etmelidir; bunlar Kaymakamlık veya Bölge Sular
Sulama birliği üyeleri kamu görevlisi ise, başvuru yapmak Komitesi gibi ofislerden temin edilebilir. Tüzel kişilik olarak başvuru yapan Sulama Birliği,
mümkün olur mu? Bir sulama birliğinin, üretim ölçeğini üyelerinin mesleklerine bağımsız olarak, uygundur. Sulama Birlikleri ve Kooperatiflerin
kanıtlamak için hangi kurumdan belge temin etmesi için Kavram Belgesi ibraz edilirken seçilen Lot kapsamında uygulanabilir üretim türlerinin
gerekmektedir?
her birinin üretim ölçeğini teyit edecek olan destekleyici belgelerin sunulması
gerekmemektedir. Sulama birlikleri ve kooperatifler, üyeleri arasında (a) bölgelerde
kamu yararı görevi icra eden kurumlarda çalışan veya (b) Tarım ve kırsal kalkınmayla
ilgili faaliyet gösteren kurumlarda çalışan kişilerin eşleri, ebeveynleri veya kardeşleri olan
bireylerin bulunması halinde başvuru yapabilirler. Ancak, projeden faydalanan alıcıların
çoğunluğu (a) ve (b) kategorilerinde bulunmayan örgüt üyesi olmalıdır.
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23.

Balıkçılık bu Teklif Çağrısı kapsamında yer alıyor mu?

Hayır, balıkçılık alt sektörü bu teklif çağrısı kapsamında değildir.

24.

Adım 1 ve Adım 2 arasındaki süre ne olacaktır?

Rehber, Bölüm 2.5.2’de bilgi verilmesi amacı ile tahmini bir takvim sunulmuştur. 2019
yılı Mart ayında Avrupa Komisyonu, kısa listedeki başvuru sahiplerini Tam Başvurularını
sunmaya davet etmeyi planlamaktadır. Tam Başvuruların son teslim tarihinin Haziran
2019 olması beklenmektedir. Lütfen, bunun tahmini bir takvim olduğunu ve alınan
başvuruların sayı ve kalitesine göre değişebileceğini unutmayın.

25.

Sulama Birliklerinin vergi kaydı yoktur, vergi kaydı olmadan Uygunluk kriterlerinde, vergi kaydının sadece bireysel çiftçiler için olduğu
başvuru yapmak mümkün mü?
öngörülmektedir. Ancak yerel mevzuatın tümüne uyulması gerektiği ve AB tarafından
finanse edilen faaliyetler neticesinde elde edilen tüm kazançların vergilerinin ödenmesi
gerektiğini unutmayınız.

26.

Sanırım proje tekliflerinden, listelenen önceliklerin hepsini ele
alması beklenmemektedir. Doğru mu?

27.

Hayır, ağaç ekimi bu teklif çağrısı altında uygun bir faaliyet değildir.
Bir bahçe zaman içinde kuruduysa ve şu an içerisinde hiç ağaç
yoksa ve yeniden ekilmesi gerekiyorsa proje fonları kullanılarak,
buranın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlayacak sistemleri
kurarken zeytin veya narenciye ağaçları dikilebilir mi?

28.

Eğer koçanda arazinin meyve bahçesi olduğu yazılıysa ancak
yıllar önce burası zeytin bahçesine çevrildiyse, bu durumu
açıklığa kavuşturmak için nasıl bir emare gerekir?

Rehber, Bölüm 2.3’te belirtildiği gibi “Bireysel başvuru sahipleri için Kavram Belgesi ibraz

29.

Başvuru sahibinin, bir başvurudaki tüm bahçelerin mal sahibi
olması zorunlu mudur? Değilse, o kişinin projenin yürütülmesinde
tam sorumluluğa sahip olduğunu (projenin hazırlanması ve
yönetiminden doğrudan sorumlu) göstermek için ne tür kanıta
ihtiyaç vardır?

Hayır, başvuru sahibinin tarlaların mal sahibi olması gerekmez ama onlardan projenin
yürütme aşaması boyunca bu tarlaların münhasır kullanımına sahip olduklarını
göstermeleri beklenmektedir. Ancak, kurulması gereken ekipmana yatırım yapan
başvuru sahiplerinin (üretim hatları gibi), Adım 3 sırasında, en az bir sonraki beş yıl için
tarlaların münhasır kullanımının kendilerinde olduğunu kanıtlayıcı belgeleri sunmaları
gerekmektedir.

Doğru. Proje tekliflerinin ilgili Lotta yer alan önceliklerden en az bir tanesiyle ilgili olması
gerekmektedir; iki önceliğin ele alınması başvuru sahiplerine dört puan fazla
kazandıracaktır; teklifte üç öncelik ele alınıyorsa, başvuru sahibine ekstra iki puan daha
verilecektir. Seçilen ekstra öncelikler için fazladan puan verilmeyecektir. Değerlendirme
puanları için lütfen Rehberin 2.3’üncü bölümüne bakınız.

edilirken beraberinde üretim ölçeğini teyit edecek olan destekleyici belgelerin de
sunulması gerekmektedir. Bu; tarım sektörünün yönetiminden sorumlu kurumdan
tedarik edilecek olan güncel bir beyanname (2018) şeklinde yapılmalıdır. ”

Bkz. Rehber Düzeltme No.2

No.

Soru

Cevap

30.

Kavram belgesi formundaki tanım soruları için sayfa sınırı nedir?

EK A1- Bölüm 1.2 Kavram Belgesinin en çok bir sayfa uzunlukta olması tavsiye edilir.

31.

İlgililik altındaki kutulara sadece tik mi koyuyoruz yoksa açıklama
yapmaya da ihtiyacımız var mı? sayfa sınırı var mı?

EK A1 Bölüm 1.1 için-Kavram Belgesi, sadece uygun yerlere “evet” yazın. Açıklama
yapmaya gerek yoktur.

32.

Uygun olmasalar bile ilgililik soruları altındaki tabloları olduğu gibi Lütfen formdaki tüm tabloları bırakın ama sadece uygun olanı kullanın. Formdaki hiçbir
unsur silinmemelidir.
bırakıyor muyuz? Örn. Lot 1’e karşı Lot 2 tabloları (Rehber çok
açık değil).

33.

Ne kadar dönüm olduğunu ve canlı hayvan/arı sayısını vb.
kanıtlamak için gerekli olan belgeler nelerdir; bu kanıtlayıcı
belgeler nasıl ibraz edilecektir?

Rehber, Bölüm 2.3’te belirtildiği gibi “Bireysel başvuru sahipleri için Kavram Belgesi ibraz

edilirken beraberinde üretim ölçeğini teyit edecek olan destekleyici belgelerin de
sunulması gerekmektedir. Bu; tarım sektörünün yönetiminden sorumlu kurumdan
tedarik edilecek olan güncel bir beyanname (2018) şeklinde yapılmalıdır”. Kavram
belgesiyle birlikte bu belge ve İngilizce tercümesi, PROSPECT kullanılarak ibraz
edilmelidir.

34.

Tahıl yetiştiren ve bu tahılları 100+ ineği için hayvan yemi
yapımında kullanan bir çiftçi (geçimini bu ineklerin sütünden
kazanıyor), bitki üretimini daha etkili yapmak ve hayvan refahını
arttırmak için hasat ekipmanı almak isterse, Lot 1 mi yoksa Lot 2
için mi başvuru yapmalıdır?

Başvuru sahibinin her iki lot altında da uygun olması halinde, projesinin hedeflerinin her
bir Lot altında belirtilen önceliklerle nasıl ilgili olduğuna bağlı olarak istediği kategori için
başvuru yapmayı seçebilir.

35.

Salyangoz yetiştirmek için başvuru ibraz etmek mümkün mü?

Hayır, salyangoz yetiştiriciliği bu çağrı kapsamında uygun bir faaliyet değildir.

36.

“Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri” danışmanlık hizmetleri ücretsiz
midir?

Evet, AB finansmanlı bir Teknik Destek programı olan Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri
desteği ücretsizdir. Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri danışmanları başvuru sahiplerine
sadece Kavram Belgelerinin ve Tam Başvuruların hazırlanmasında değil, hibe
sözleşmesiyle birlikte projelerinin uygulanmasında da yardımcı olacaktır.

37.

Küçük ölçekli çiftçileriz ve yetiştirdiğimiz tüm mahsuller Rehberde
belirtilen minimum kriterlerinin altındadır. Yine de başvuru
yapabilir miyiz?

Hayır, başvuru sahipleri kriterlere uygun olmalıdır, lütfen Soru No.8 cevabını kontrol
ediniz. Ancak, bir kooperatif veya sulama birliğine üye olarak dolaylı olarak çağrıdan
faydalanabilirsiniz. Bu kurumlar, bu çağrıya başvuru yapmak için uygundur.

No.

Soru

Cevap

38.

Rehberin “1. Ekipman Satın Alımı” bölümü altında listelenen
ekipmanlarla mı sınırlıyız?

Evet, Rehberin 2.1.1’inci bölümünde verilen liste, uygun ekipman kalemlerinin temelini
oluşturmaktadır. Traktörlerin bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun olmadığını
unutmayınız.

39.

Bahçe bitkileri üretimiyle (seralar vb.) iştigal eden çiftçilerin yerel
makamlara kayıt yaptırması gerekli değildir. Başvuru yapabilir
miyiz ve yapabilirsek hangi belgeleri yüklemeliyiz?

Bahçe bitkileri üretimi uygun bir sektördür. Üretim ölçeğinizi teyit etmeniz gerekecektir.
Bu, tarım sektörünün yönetiminden sorumlu kurum tarafından sağlanan güncel bir
beyan (2018) şeklinde yapılabilir. Başvuru sahipleri, kanıtlayıcı belgeleri temin etmek
için bu kuruma başvurmalıdır. Bu belge ve İngilizce tercümesi PROSPECT aracılığıyla
Kavram Belgesiyle birlikte ibraz edilmelidir.

40.

Sarımsak üreticisiyim ve seram var. Bu Teklif Çağrısı kapsamında
iki farklı alan için başvuru yapabilir miyim? Ancak, iki başvuru
ibraz edemem. Ne yapabilirim?

Her iki ürünün farklı faaliyetlerini kapsayan bir başvuru yapabilirsiniz ancak bunların bir
lot altında yer alması gerekmektedir.

41.

“Üretim ölçeği” tablosunu nereden bulabiliriz?

Bireysel çiftçi olan başvuru sahiplerinin üretim ölçeği için lütfen EK A.1 Kavram Belgesi
bölüm 1.1.2.6.’ya bakınız.

42.

İki farklı lot altında bir başvuru ibraz edebilir miyiz?

Hayır. Rehber, Bölüm 2.1.4, Kısım J’de belirtildiği gibi; “Bu teklif çağrısı altında bir

43.

Arazimde suya erişim yok, en yakın su 2 km uzaktadır. Çiftliğime
su getirmek için ekipman için başvuru yapabilir miyim?

Evet, Rehber, Bölüm 2.1.4 kısım E’de belirtildiği gibi:
“Bu çağrı çerçevesinde fon sağlanabilecek proje türleri aşağıda belirtilmektedir:
“Aşağıdakiler dâhil olmak üzere sulama ve/veya su depolama ekipmanı (bilgisayar
yazılımı dâhil):
• Özellikle mevcut su kuyularının iyileştirilmesi için ters ozmozla su işleme
ekipmanı, filtreler ve gübre enjektörleri, elektrikli dalgıç pompa veya
elektrikli yüzey pompaları, elektrik paneli ve bağlantısı, selenoid valfler ve
pompa ile selenoid valflerin çalıştırılması için otomatik kontrol panelleri (yeni
sondaj deliği açmak veya yeni kuyu tesis etmek için kullanılacak ekipmanlar
uygun değildir).
• Hem mevcut sulu alanlar ve/veya sulanacak olan yeni alanlar için tarla içi su
tasarruflu sulama sistemleri (damlama, mikro-yağmurlama (sprinkler),
fıskiyeli sulama, vb.)
• Sondaj kuyusu veri kaydediciler;
• Geri dönüştürülen suyun kullanılması için sulama ekipmanı; sularken
gübreleme birimleri,
• Sera sulama sistemleri (pompalar, ters ozmoz su işleme ekipmanı ve su
filtreleri, su pompaları, boru ve yan parçaları, vb.);
• Su depolama tankları.”

Başvuru sahibi sadece BİR başvuru yapabilir. Başvuru sahibinin birden fazla başvuru
yapması halinde, tüm başvuruları otomatik olarak reddedilecektir.”

No.

Soru

Cevap
Ancak, altyapı ve çalışma faaliyetleri, bu çağrı kapsamında satın alınan hareketli
ekipmanın montajı ile ilgili olmadıkları müddetçe, uygun değildir.

44.

Önceden bir AB finansmanlı hibe programı kapsamında
yenilenebilir enerji sistemi satın aldım. Daha fazla güneş paneli
almak için başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Rehber, Bölüm 2.1.4, J’de belirtildiği gibi “Başvuru sahiplerinin, başka Teklif

Çağrıları kapsamında aldıkları bir AB finansmanlı hibe ile halihazırda elde etmiş oldukları
destekle edindikleri aynı türden ekipman için yatırım desteği almasına izin
verilmeyecektir. Örneğin, önceki bir AB finansmanlı hibe ile tohum ekme makinesi almak
için destek almışlarsa, bu çağrı ile bu tür bir ekipman alımı uygun olmayacaktır .”
Ancak, daha önce AB tarafından finanse edilmemiş olan tamamlayıcı ekipman satın alımı
için başvuru yapabilirsiniz.

45.

Daha önceki AB finansmanlı hibe programlarında bir hibe projesi
yürüttüm. Yeniden başvuru yapabilirmiyim?

Evet. Ancak Rehber, Bölüm 2.3’te belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, daha önce
AB finansmanlı kırsal kalkınma hibe programı kapsamında hibe almamış başvuru
sahiplerinin Kavram Belgesi değerlendirilirken dört puan daha fazla alacaklarını
unutmayınız.

46.

Değerlendirme süreci nasıl olacaktır?

Değerlendirme Süreci ile ilgili bilgi için Rehber Bölüm 2.3’e bakınız.

47.

Bu Teklif Çağrısı kapsamında ikinci el ekipman satın alabilir
miyiz?

Hayır, ikinci el ekipmanlar Rehber, Bölüm 2.1.5’te uygun olmayan maliyetler olarak
listelenmiştir.

48.

Ekilen minimum yüzey alanı şartını karşılamak için bitki türlerini
birleştirmek mümkün mü?

Hayır, hibe için uygun olabilmek için, Rehberde belirtilen bitki türlerinden en az bir
tanesi için minimum yüzey alanı karşılanmalıdır.

49.

Deneyim nasıl kanıtlanmalıdır?

Deneyim için sunulan kanıtlayıcı belgelerde esneklik vardır. Diplomalar, mezuniyet
belgeleri, ilgili mesleki kurslara katılım sertifikaları, eski kayıt delilleri veya destek
ödemeleri, referans mektupları vb. Adım 3’te çiftçi olarak en az bir sene deneyimin
olduğunu kanıtlamak için sunulmalıdır. Ancak, başvuru sahipleri tarafından yapılan
beyanlar kabul edilmeyecektir.

50.

Bu çağrı kapsamında hibe almaya uygun olabilmek için başvuru
sahibinin hayvan kimliklendirme kayıtlarını, hayvanların küpeleri
(türe göre uygulanıyorsa) ve kayıt defterleriyle birlikte, tutulması
gerekmektedir. Ancak kayıt defterlerini biz kendimiz tutmuyoruz.
Ne yapmamız gerekmektedir?

Hayvan kimliklendirme kayıtları “veterinerlik dairesinden” temin edilebilir.

No.
51.

Soru

Cevap

Rehberde, önceki AB finansmanlı kırsal kalkınma hibeleri
kapsamında almış oldukları bir ekipmanı yenilemek için yeni
ekipman alımına izin verilmeyeceği belirtilmektedir. Fakat tesisi
genişletmek mümkün mü? Örneğin, bahçe bitkileri üretimini
genişletmek için ilave sera kurmak mümkün mü? Veya artan
hayvan sayısının ihtiyacını karşılamak için ekstra sağım teçhizatı
satın alınabilir mi?

Hayır, bu mümkün değildir.
Rehber, Bölüm 2.1.4, J’de belirtildiği gibi “Başvuru sahiplerinin, başka Teklif Çağrıları

52.

Bu çağrı kapsamında satın alınan taşınır ekipmanın montaj
edilmesi uygundur. Kazma, beton ile stabilize ve/veya çitleme de
buna dahil midir?

Hayır, bu kapsamda yalnızca hareketli elektrikli hayvan çitleri uygun olacaktır.

53.

Et işleme makineleri başvuru yapmak için uygun mu?

Hibe almaya uygun olabilmek için başvuru sahibinin kayıtlı bir çiftçi olması (tüzel kişi) ve
Kavram Belgesi son teslim tarihinde ilgili hayvansal üretim alanında en az bir yıllık
tecrübesi bulunması şarttır. Lütfen, uygunluk kriterleri için 8’inci sorunun cevabına
bakınız.

54.

Kavram belgelerinin/ tam başvuru formlarının bu linkte verilen
haberde bahsedilen danışmanlar tarafından mı hazırlanacağını
öğrenmek istiyoruz, eğer değilse, bu danışmanlar tarafından
sağlanacak olan ücretsiz hizmetler nelerdir:

Tamamlayıcı destek, AB Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen Teknik Destek
Projesi olan Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. Oradaki çiftlik
danışmanları, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin tamamındaki yerlerde potansiyel başvuru
sahiplerine yardımcı olacaktır. Bu yardıma nasıl erişilebileceği ile ilgili daha fazla bilgi
aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir http://tcc-farm-advisory.eu/en/news/ec-supportfor-investment-in-agriculture/

kapsamında aldıkları bir AB finansmanlı hibe ile halihazırda elde etmiş oldukları destekle
edindikleri aynı türden ekipman için yatırım desteği almasına izin verilmeyecektir.
Örneğin, önceki bir AB finansmanlı hibe ile tohum ekme makinesi almak için destek
almışlarsa, bu çağrı ile bu tür bir ekipman alımı uygun olmayacaktır.”

Ancak, tercih etmemeleri halinde, tüm başvuranların bu hizmetleri kullanması zorunlu
değildir.
55.

Meyve yetiştiricisiyim ve çocuklarım ürettiğim meyvelerden Likör
üretiyor. EuropeAid/161357/DH/ACT/CY referans kodu
çerçevesinde işletmemizi büyütmek istiyoruz. Bu teklif çağrısı
kapsamında modernizasyon için fon almamızın mümkün olup
olmadığı konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Çiftliklerde hasat sonrası kapasitenin modernleştirilmesi Lot 1’in önceliklerinden biridir.
Lütfen Rehber 2.1’de belirtilen uygunluk kriterlerini inceleyerek başvuru yapmak için
uygun olup olmadığınızı kontrol ediniz; ayrıca 44 ve 51’inci soruların cevaplarına da
bakınız.

56.

RD 3 hibe programı çerçevesinde güneş enerjisi satın alımı için
destek aldım, bu teklif çağrısı kapsamında güneş enerjisi almak
için başvuru yapabilir miyim?

Hayır, mevcut ekipmanın yenilenmesine izin verilmemektedir, ayrıca 44, 51 ve 55’inci
soruların cevaplarına da bakınız.
Rehber, Bölüm 2.1.4, J’de belirtildiği gibi “Başvuru sahiplerinin, başka Teklif Çağrıları

kapsamında aldıkları bir AB finansmanlı hibe ile halihazırda elde etmiş oldukları destekle
edindikleri aynı türden ekipman için yatırım desteği almasına izin verilmeyecektir.

No.

Soru

Cevap

Örneğin, önceki bir AB finansmanlı hibe ile tohum ekme makinesi almak için destek
almışlarsa, bu çağrı ile bu tür bir ekipman alımı uygun olmayacaktır.”
57.

Organik bir üreticiyim fakat organik üretici belgem yok. Organik
sertifikasyonu için danışmanlık hizmetleri satın alabilir miyim?

Proje süresince organik ürünlerin hazırlanması ve akredite üçüncü şahıslar tarafından
sunulan sertifikasyon hizmetleri uygundur. Lütfen Rehberin 12’nci sayfasına bakınız.

58.

Genç Yenilikçi Şirketler (start-up) de başvuru yapmak için uygun
mudur?

Hibe almaya uygun olabilmek için başvuru sahibinin kayıtlı bir çiftçi olması (tüzel kişi) ve
Kavram Belgesi son teslim tarihinde ilgili üretim alanında en az bir yıllık tecrübesi
bulunması şarttır. Lütfen, uygunluk kriterleri için 8’inci sorunun cevabına bakınız.

59.

Kooperatifler aracılığıyla nasıl başvuru yapabiliriz?

Faaliyetleri tarımsal olan kooperatifler bu Teklif Çağrısı altında teklif vermek için
uygundur. Kooperatifler kendi üyeleri namına bir başvuru hazırlayabilir.

60.

Organik bir üreticiyim ve kız kardeşim tarımla ilgili işlevleri
yürüten kurumda çalışıyor, başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Potansiyel başvuru sahiplerinin eşleri, ebeveynleri veya kardeşleri tarım ve kırsal
kalkınmayla ilgili işlevleri yürüten kurumlarda çalışması halinde teklif çağrısına katılamaz
veya kendilerine hibe verilemez. Lütfen 22’nci sorunun cevabına bakınız.

61.

Soğuk zincir satın almak için Türkiye hibe programı kapsamında
destek aldım. Bu teklif çağrısı kapsamınsa başka bir ekipman
satın almak için başvuru yapabilir miyim?

Rehber, Bölüm 2.1.4 kısım F’de belirtildiği gibi:
“ Aşağıdaki proje türleri her iki lot için de uygun değildir:…

Başka bir bağışçı tarafından tamamen veya kısmen finanse edilmekte olan projeler;”
Ayrıca Rehber, Bölüm 2.1.4, J’de “Başvuru sahiplerinin, başka Teklif Çağrıları

kapsamında aldıkları bir AB finansmanlı hibe ile halihazırda elde etmiş oldukları
destekle edindikleri aynı türden ekipman için yatırım desteği almasına izin
verilmeyecektir. Örneğin, önceki bir AB finansmanlı hibe ile tohum ekme makinesi almak
için destek almışlarsa, bu çağrı ile bu tür bir ekipman alımı uygun olmayacaktır ”,
ifadesinin yer aldığını unutmayınız.
62.

Tarım ve doğal kaynaklardan sorumlu yerel kurum, kayıtlı hayvan Yerel yönetiminin tarımdan sorumlu veterinerlik dairesi, çağrı şartları ile ilgili çok iyi bilgi
sahibidir ve başvuru sahibinin talebi üzerine her bir hayvan türünün sayısını gösteren
sayısını, sağmal veya damızlık olarak gruplandırmadan veriyor.
kanıtlayıcı belgeleri temin edecektir.
İlgili hayvanların tam sayısını nasıl verebiliriz?

63.

Beyarmudu’nda bulunan İngiliz koçanlı [Egemen Üs Bölgesi]
arazileri ekip biçen çiftçiler bu teklif çağrısı kapsamında başvuru
yapabilir mi?

Uygunluk kriterlerini karşılamak için başvuru sahiplerinin “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde
kurulmuş” olduklarını göstermesi gerekmektedir. Uygunluk kriterleri şartlarının tamamı
için Bkz. Bölüm 2.1.1.

64.

Projemizin bütçesine ihtiyaç akçesi koyma imkânı var mı?

Rehber, Bölüm 2.1.5’te belirtildiği gibi: “Bütçede, acil durumlar için öngörülen doğrudan

uygun maliyetlerin %5’ini geçmeyen ihtiyat akçesi yer alabilir. İhtiyat akçesi ancak

No.

Soru

Cevap

Sözleşme Makamının önceden vereceği yazılı izin ile kullanılabilir .”

65.

Hibe projemize AB tarafından yapılacak olan katkının oranını
seçmede kullanılabilecek olan herhangi bir kriter var mı? Neden
%80 yerine %50’yi tercih etmeliyiz?

AB katkı oranı, başvuru sahibi tarafından belirlenir ve projenin içerik ve büyüklüğüne
bağlıdır. Bir başvuran, Projenin toplam bütçesinin çok fazla olması halinde, maksimum
hibe miktarını elde edebilmek için, %50 AB katkısı talep edebilir.

66.

Şayet başvuru sahibi, hibe projesini yürütmek için yeni bir sondaj
kuyusu açmayı veya yeni bir kuyu tesis etmeyi planlıyorsa, bu
hibe projesinin bütçesine dâhil edilebilir mi?

Hayır. Rehber, Bölüm 2.1.4’te belirtildiği gibi: “1. Aşağıdakiler dâhil olmak üzere sulama

ve/veya su depolama ekipmanı alımı (bilgisayar yazılımı dâhil): Özellikle mevcut su
kuyularının iyileştirilmesi için ters ozmozla su işleme ekipmanı, filtreler ve gübre
enjektörleri, elektrikli dalgıç pompa veya elektrikli yüzey pompaları, elektrik paneli ve
bağlantısı, selenoid valfler ve pompa ile selenoid valflerin çalıştırılması için otomatik
kontrol panelleri (yeni sondaj deliği açmak veya yeni kuyu tesis etmek için kullanılacak
ekipmanlar uygun değildir).”
Bu tür faaliyetler başvuranın sorumluluğundadır.

67.

Bir süt üreticisinin gübre serpici için başvuru yapması mümkün
müdür?

Evet, bu ekipman ayrıca Lot 2 çerçevesinde de uygundur. Rehber, Bölüm 2.1.4’te
belirtildiği gibi; “Lot 2: Süt ve süt ürünleri üretiminin iyileştirilmesi

68.

Çiftçinin, başvuru yaptığından farklı bir üretim daha yapması
halinde bununla da ilgili bilgi vermeli miyiz?

Evet, hem Lot 1 hem Lot 2 için yapılan farklı üretim türleriyle ilgili bilgiler, Kavram
Belgesi Bölüm 1.1.2.6’da “Bireysel Çiftçi Olan Başvuru Sahibinin Üretim Ölçeği” kısmında
belirtilmelidir.

69.

Eğer bireysel çiftçi olarak başvuru yapan kişi daha önceki bir AB
finansmanlı Kırsal Kalkınma çağrısı çerçevesinde hibe sözleşmesi
imzalamışsa ve herhangi bir nedenden dolayı bu kişi projeyi
uygulamamış veya tamamlamamışsa, bu bilgiyi Kavram Belgesi
bölüm 1.1.2.5’te belirtmeli?

Evet; eğer bireysel çiftçi olarak başvuru yapan kişiye daha önceki bir AB finansmanlı
Kırsal Kalkınma çağrısı çerçevesinde hibe verildiyse, proje uygulanmamış veya
tamamlanmamış olsa bile belirtilmelidir.

70.

Tüzel Kişi için KDV numarası ne olacaktır?

Tüzel kişinin KDV numarası, o kişinin Kimlik Kartı numarasıdır.

1.Ekipman satın alımı
Aşağıdakiler dahil olmak üzere çevre standartlarına uyum sağlanması için ekipman:
• Gübre/ sulu gübre toplama ve taşıma ekipmanı ve saha içerisine dağıtma ekipmanı
(gübre serpici, sulu gübre tankeri);
• Sulu gübre depolama tankları.”

No.

Soru

Cevap

71.

Kooperatif veya birliğin PADOR aracılığıyla tüm yasalarını
İngilizce sunması gerekir mi?

Hayır; kooperatifler veya sulama birlikleri Türkçe yasalarını, bu yasaların faaliyetler ve
hedefler bölümlerinin İngilizce tercümesi ile birlikte ibraz edebilirler.

72.

Çiftçi olan başvuru sahibi, sulama birliğine üyeyse, bu kişinin
birlikten bireysel başvuru yapması mümkün mü?

Sulama birliğine üye bir çiftçi, uygunluk kriterlerini karşılaması şartıyla, birliğinkinden
başka maksatlarla başvuru yapabilir. Bireysel başvuru sahibinin, sulama birliği veya
kooperatifin proje faaliyetini kendi faaliyetinin tekrar etmediğini göstermesi
gerekmektedir.

73.

Bu teklif çağrısı kapsamında eğitim uygun mudur?

Rehber, Bölüm 2.1.4’te belirtildiği gibi;” Eğitim faaliyetleri; yeni tarım teknolojilerinin

74.

Sulama birliği, birlik üyelerinin mali durumu hakkında mı yoksa
birliğin kendisinin mali durumu hakkında mı bilgi vermeli?

Sulama birliği sadece birliğe ait mali bilgileri sağlamalıdır.

75.

İki farklı arazide çiftçilik yapan iki çiftçi akrabaysa, yani soyadları
aynıysa her ikisi de başvuru yapabilir mi? Başvurulardan biri
reddedilir mi?

Kardeşler, kuzenler veya aile üyelerine, farklı çiftliklerde faaliyet göstermeleri halinde
ayrı hibeler verilebilir. Ancak, aynı çiftlikte çalışan aile üyelerine birden çok hibe
verilmeyebilir.

76.

Çiftçiler Birliği, tohumların temizlik/yıkama/kurutma/önkurutulması için ekipman satın almak için başvuru yapabilir mi?

Kooperatifler, sulama birlikleri veya bireysel çiftçiler, temizleme/yıkama/ kurulama/
kurutma öncesi ekipmanları da dahil olmak üzere hasat sonrası ekipman için başvuru
yapabilir. Birlikler, bu Teklif Çağrısı kapsamında başvuru yapmaya uygun değildir.

77.

Lütfen ifadeyi açıklayınız: Resmi olmayan çiftçi
birlikleri/kooperatifler tarafından yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır…Başvurular eş-başvuru sahibi ve bağlı şirketler
olmaksızın yalnız olarak başvuru yapan başvuru sahipleri ile
sınırlıdır.

Rehber, Bölüm 2.1.1’de belirtildiği gibi, başvuru sahiplerinin tarımsal faaliyette bulunan
kayıtlı bir çiftçi (tüzel kişi) veya sulama birliği veya kooperatifi (tüzel kişilik) olması
gerekmektedir. Sonuç olarak, resmi olmayan ve ilgili kurumlarda kaydı bulunmayan çiftçi
kooperatifleri uygun değildir. Ayrıca, başvuru sahipleri, başvurularında eş-başvuru sahibi
ve/veya bağlı şirket de öneremeyebilir.

78.

Lütfen ‘kayıtlı çiftçi (tüzel kişi)’ ifadesinin anlamını netleştirmede
yardımcı olun. Uzun yıllar kendi adıma Bahçelerin/ bostanlarım
var. Bu yeterli bir kanıt mı?

Başvuru sahiplerinin tarım sektörünün yönetiminden sorumlu kurumun yanı sıra vergi
dairesinde de kayıtlı olması gerekmektedir. Lütfen unutmayınız ki, Rehber, Bölüm 2.3’te
belirtildiği gibi “Bireysel başvuru sahipleri için Kavram Belgesi ibraz edilirken beraberinde

etkin ve verimli kullanımı veya çiftlik hayvancılık standartlarının iyileştirilmesi ile ilgili
olmaları halinde bu çağrı kapsamında finanse edilebilir; ancak bu, hibenin ana maksadı
olamaz.”

üretim ölçeğini teyit edecek olan destekleyici belgelerin de sunulması gerekmektedir.
Bu; tarım sektörünün yönetiminden sorumlu kurumdan tedarik edilecek olan güncel bir
beyanname (2018) şeklinde yapılmalıdır”. Kavram belgesiyle birlikte bu belge ve
İngilizce tercümesi, PROSPECT kullanılarak ibraz edilmelidir.

No.

Soru

Cevap

79.

Bahçelerim için ödediğim yıllık taşınmaz mal vergisi, vergi
dairesinde kayıtlı olduğumu kanıtlamak için yeterli midir?

PADOR’a bir vergi kayıt belgesi ‘Vergi Yükümlülük Belgesi’ (veya muadilini) yüklemeniz
gerekmektedir. Bu belge, vergi dairesine ilk kaydolduğunuzda verilmektedir.

80.

‘Çiftçiye ve tarıma dayalı hibe programı ile ilgili Bilgi alabilir
miyim?’

Başvuru sahipleri için tam Rehbere 161357 referans numarası ile aşağıdaki bağlantıdan
erişilebilir:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541681008134&do=publi.detPUB&searchtype=QS&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161357
Veya;
http://www.tcceugrantsupport.eu/en/

81.

Minimum 15 dönüm narenciye, 10+ dönüm zeytin veya 5
dönüm meyve bahçesi minimum kriterini karşıladığı sürece
başvuruda zeytin, narenciye ve/veya meyve bahçesinden oluşan
bir karışım yer alabilir mi?

Evet, başvuru muhtelif değişik mahsul yetiştiriciliği ile ilgili olarak ancak ekili minimum
yüzey alanı en az bir mahsul için belirlenmiş olan barajı geçmek zorundadır. Lütfen soru
8’in cevabına bakınız.

82.

Sert kabuklu yemişler (örn. Ceviz ve Badem) meyve olarak
sınıflandırılır mı?

Yemiş yetiştiriciliği kabul edilecektir ve minimum 5 dönümlük ekili yüzey alanı kriterinin
yanı sıra diğer uygunluk kriterleri uygulanır.

83.

Rehber sayfa 22’de “İlk iki orta ölçekli üretim türünün her biri
için: 4 puan” yazmakta. Lot 1 için bu, ilk iki sıradaki seçenekler
anlamına mı geliyor? Örneğin hububat ve sulu kaba yem?
Öyleyse bu, örneğin narenciyeye hiç puan verilmeyeceği
anlamına mı geliyor?

1.1.2.6, bireysel çiftçi olarak başvuru yapan kişinin üretim ölçeği tablosunu tamamlamak
için, buradaki puanlar, başvuru sahibi tarafından tabloda belirtilen alanlarla ilgilidir ve
mahsul türünden bağımsızdır. Listelenen mahsul alanları arasında herhangi bir sıralama
veya ağırlık bulunmamaktadır. Aynı ilke Lot 2’deki hayvansal üretim altındaki birim sayısı
için de geçerlidir.
Örneğin, Lot 1 altında başvuru yapan bir başvuru sahibinin sadece üç ürün işletmesi
varsa; küçük ölçekte zeytin üretimi, orta ölçekte narenciye üretimi ve büyük ölçekte
hububat üretimi, bu başvuru sahibi zeytin üretiminden 0 puan, narenciye üretiminden 4
puan ve hububat üretiminden -1 puan alır.
Başvuru sahipleri, işletmelerinin tamamı ile ilgili olarak tam ve doğru bilgi sağlamak
zorundadır. Ayrıca, başvuruda verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu teyit eden bir
başvuru sahibinin beyanını imzalamalarının gerektiğini de hatırlatırız.

84.

Kavram Belgesinin hazırlanmasına ilişkin talimatlar, Kavram
Belgesinin sonunda verilmiştir (1.2.1. (ii) “başvuruda belirtilen
önceliklere hitap edebilmek için satın alınması gerektiğini
düşündüğünüz ekipmanlar için her bir kutuya “evet” yazınız”,
ifadesi yer almaktadır. Burada kutu listesi göremiyorum, sadece
tavsiye edilen ekipmanların bir listesi sunulmuş.

EK A.1, Bölüm 1.2.1 – Kavram Belgesi tabloda, satın almak isteyebileceğiniz ekipman
veya hizmet türlerini lütfen gösteriniz ve Kavram Belgesi, EK A.A bölüm 1.2.1
kapsamında bunların önceliklerle ilişkisi ile proje ile ilgililiğini gerekçelendirin.
Kavram Belgesinin 14’üncü sayfasındaki ilgili metin Düzeltme No.1 ile düzeltilmiştir.

No.
85.

Soru
Europeaid/161357/DH/ACT/CY Referans numaralı hibe
programınız hakkında bilgi almak istiyorum ancak tanıtım
toplantılarından geç haberim olduğu için kaçırdım. Bu konu
hakkında yüz yüze görüşerek bilgi almak için randevu talep
edebilir miyim?

Cevap
Başvuru sahipleri için tam Rehbere 161357 referans numarası ile aşağıdaki
bağlantılardan erişilebilir: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541681008134&do=publi.detPUB&searchtype=QS&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161357 veya
http://www.tcceugrantsupport.eu/en/
Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri (TDH) tarafından sunulan destek hakkında, bir
danışmanlık seansının nasıl ayarlanabileceğine dair bilgi de dahil olmak üzere tüm
detaylara TDH web sayfasından – www.tcc-farm-advisory.eu veya 0392 228 37 35(dahili 126) veya 0548 8488428 numaralı proje ofisi telefon numaralarını arayarak veya
info@tcc-farm-advisory.eu adresine e-posta göndererek erişebilirsiniz.

86.

Rehber 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, hibe almaya
uygun olabilmek için başvuru sahibinin:
Rehber 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu’nda; Bir hibeye

uygun olmak için başvuru sahibinin:
Kayıtlı bir çiftçi (tüzel kişi) veya sulama birliği veya kooperatifi
(tüzel kişilik) olması gerektiği; yazıyor.

Bireysel başvuru sahiplerine tavsiye veremeyeceğimizi ve ayrıca teklif çağrısının resmi
olarak değerlendirilmesi çerçevesinin haricinde herhangi bir başvuru sahibi veya
başvurunun tek başına uygunluğunu da değerlendiremeyeceğimizi lütfen not edin.
Uygunluk kriterleri için lütfen 8’inci sorunun cevabına bakınız.

Beyarmudu Belediyesi olarak, bu çağrı için başvuru yapmak için
uygun olup olmadığımızı öğrenmek istiyoruz.
87.

Başvuru sahibi tarafından tesislerin kullanım hakkının kendisinde
olduğunu kanıtlaması gerekirse (soğuk odaların kurulması için)
hangi belgeler kabul edilecektir?

Rehber, Bölüm 2.4, Adım 3’te belirtildiği gibi, geçici olarak seçilmiş başvuru
sahiplerinden destekleyici belge sunmaları istenecektir. Kurulum gerektiren ekipmana
(işleme hattı gibi) yatırım yapan başvuru sahiplerinin, en az bir sonraki beş yıl için ilgili
tesisi münhasır kullanma hakkına sahip olduklarını kanıtlayan destekleyici belgeleri
eklemelidir. Bu, kira sözleşmesi veya koçan olabilir.

