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2021 Yılı
Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programı (CMDP)

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP)

Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından
programlanan,
uygulanan ve kaynağı
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı bütçesi içinde
yer alan merkezi
nitelikli bir bölgesel
gelişme programıdır.

KİMLER
BAŞVURABİLİR?

• Kamu kurum ve
kuruluşları
• Üniversiteler
• Kamu kurumu
niteliğindeki meslek
kuruluşları
• Belediyeler ve mahalli
idare birlikleri
• Organize sanayi
bölgeleri ve teknoloji
geliştirme bölgeleri

PROJE
BÜTÇESİ VE
DESTEK
Proje Bütçesi: En az
1 Milyon TL
Destek oranı: En
fazla %90, en az %50
Proje Uygulama
Süresi: En fazla 18 ay
Uygulama
Yeri: Mardin
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CMDP
NEDİR?

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP)

Üretim kapasitesinin artırılması
2021
CMDP
ÖNCELİK
ALANLARI

Verimliliğin desteklenmesi
Teknoloji ve yenilikçiliğin
desteklenmesi

İhracat
kapasitesinin artırılması
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PROJELER
PROJELER
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İstihdam kapasitesinin
artırılması

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP)
ÖNCELİK 1
• Organize Sanayi Bölgelerinde
(OSB) ve uygun Küçük Sanayi
Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime
yönelik uygulamalı eğitim
merkezlerinin kurulması
• Kentsel istihdamın artırılmasına
hızla katkı sağlayabilecek yeni iş
alanları (lojistik, eğitim ve sağlık
hizmetleri gibi) veya üretim
aşamalarının (düşük teknolojili
imalat, operasyon hizmetleri,
çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi

ÖNCELİK 2
•

•

•

•

•

Sanayileşmenin organize alanlara
yönlendirilmesi
Yüksek katma değer yaratan
sektörlerde gelişme gösteren
kümelerin desteklenmesi
Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin
oluşturulması
Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının
yenilikçi işlevlerle yerinde
dönüşümünün desteklenmesi
OSB elektrik, su, kanalizasyon,
doğalgaz, arıtma tesisi, yol
ihtiyaçlarına yönelik altyapıların
geliştirilmesi
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ÖRNEK PROJE KONULARI

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP)
ÖNCELİK 3

BAŞVURU

•

•

•

•

•

Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine
ilişkin projeler

ÖNCELİK 4
•

Üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi

•

İhracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm vb. konularda
danışmanlık merkezlerinin oluşturulması

•

KOBİ'lere yönelik iş destek
hizmetlerinin, verimliliği artıracak
yönde geliştirilmesi

İhtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak
hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması

•

Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman
ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi

ÖNCELİK 5

•

Yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım
merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci
merkezlerinin geliştirilmesi

•

Etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması
ve bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi

•

Sosyal girişimcilik, akıllı şehir gibi alanlarda uygulama
boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi

Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye
özel tasarım alanlarında model
fabrikaların kurulması gibi üretim
sürecinin iyileştirilmesine yönelik
uygulamaların geliştirilmesi

Türkiye Lojistik Master Planı
kapsamında belirlenen lojistik
merkezlerinin hizmet altyapısının
geliştirilmesi
İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak
kullanım alanları
Tarımsal ürünlerin katma değerinin
artırılması suretiyle bu ürünlerin
ihracatının ve kent ekonomisine
katkısının artırılması
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ÖRNEK PROJE KONULARI

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP)

1

2

3

PROJE GELİŞTİRME
21 Aralık 2020 tarihine kadar
ön başvuru formunu
doldurup proje@dika.org.tr
adresine mail olarak atılması
gereklidir.

Detaylı bilgi için
www.dika.org.tr

Ajans koordinasyonunda
geliştirilecek olan projeler
nihai başvuru sürecine
geçecektir.

PROJELER
ÖNCELİK
GENEL

NİHAİ BAŞVURU

ÖN BAŞVURU FORMU
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Mardin Yatırım Destek Ofisi
uzmanları iler ön başvuru
formunda belirtilen proje
fikirleri geliştirilecektir.
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
www.dika.org.tr
proje@dika.org.tr
04822 12 11 07

