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KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ KAPSAMINDA 50.000 TL HİBE ‘NİN KAPSAMI NEDİR?
İŞLETME KURULUŞ GİDERLERİ İÇİN 2.000 TL
Bu hibe desteği kapsamında 2.000 tl işletmenizin resmi ve zorunlu kuruluş giderleri içindir. Bu
hibe desteğini başvurunuz onaylandıktan sonra herhangi bir evrak karşılığı olmadan
alabilirsiniz.
Hibe Desteği kapsamında olan giderler;
-İşletme açılış işlemleri muhasebeci hizmet bedeli
-İşletme ilgili odalara kayıt giderleri
-İşletme üretim veya hizmet için gerekli resmi ve zorunlu kayıt ve üyelik giderleri
-Yazar kasa alımı
-Fatura koçanı vb. işletme evraklarının basımı
-Noter Giderleri vb.
İŞLETME KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE TEÇHİZAT OFİS DONANIM VE YAZILIM GİDERLERİ İÇİN
MİN 18.000- MAK 27.000 tl
İşletmenizin vergi levhasının çıktığı tarihten itibaren 24 ay içinde işletmenizde üretim ve
hizmet amaçlı kullandığınız makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım için KOSGEB’den
alacağınız hibe miktarı ,normal şartlar altında 18.000 tl dir. Ancak işletmenin ilgili giderleri
için bu tutar %50 oranında arttırılıp 27.000 tl ‘ye çıkarmanız mümkün.
İŞLETME AYLIK SABİT GİDERLERİ DESTEĞİ İÇİN MİN 21.000- MAK 45.000 TL
İşletmenizin vergi levhasının çıktığı tarihten itibaren 24 ay içinde aylık maksimum 5.000tl’ye
kadar KOSGEB’den kira ve personel giderleriniz için hibe desteği alabilirsiniz.
NOT: Üstte belirtilen işletme makine ve teçhizat giderleri için hibe desteğini 18.000 tl ‘den
27.000 tl’ye çıkaran işletmeler için işletme aylık sabit giderler desteği 30.000 tl ‘den 21.000
tl’ye düşer.
NOT: Kira ve personel giderleri yüksek olan işletmeler, talepleri doğrultusunda normal şartlar
altında 30.000 tl olan işletme aylık sabit giderler desteğini %50 oranında arttırıp 45.000
tl’ye çıkartabilir.
KOSGEB Girişimcilik Desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak ve en hızlı
kolay ve doğru yoldan bu hibe desteğini hemen almak için sizde web sitemizde satışa sunulan
KOSGEB Girişimcilik Desteği Hibe Alma Rehberleri ve T.Hibe Desteği Almış Girişimci İş Planı
Örneklerinden satın alıp inceleye bilirsiniz. Hibe Alma Çözümlerimiz ile sizde aracıya,
cukacıya binlerce lira ücret ödemeden KOSGEB Girişimcilik desteğine tek başınıza en doğru
ve kolay yoldan ulaşabilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Desteği ile ilgili aklınızdaki tüm sorulara en doğru ve güncel cevapları
bulmak, bu hibe desteğini almak için aracı ve iş planı yazarlarına binlerce lira ödememek için
sizde web sitemizde satışa sunulan KOSGEB Girişimcilik Desteği Hibe Alma Rehberleri ve
T.Hibe Desteği Almış Girişimci İş Planı Örneklerinden satın alıp inceleyebilirsiniz.
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