ZEKA VE KOSGEB İŞBİRLİĞİ İLE
2017 YILI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
>>> EĞİTİM ZAFER’DEN – FİKİR SENDEN – DESTEK KOSGEB’DEN <<<
960 Girişimci Arıyoruz
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol kapsamında 2017
Yılı İkinci Dönem Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (2017UGE-02) başvuruya açılmıştır.
2017UGE-02 kapsamında Afyonkarahisar’da 7, Kütahya’da 7, Manisa’da 10 ve Uşak’ta 8
kurs açılacaktır. Her bir kursa azami 30 kişi kabul edilecek olup açılacak olan 32 kurs
kapsamında toplam 960 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
50.000 TL Hibe Almak İçin Ön Şart: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
KOSGEB 150 bin liraya kadar destek vermektedir. Yeni kurulacak iş yerinin kuruluş
giderleri, makine teçhizat giderleri ve işletme giderleri “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği”
ile 50.000 TL hibe 100.000 TL faizsiz kredi şeklinde destekleniyor. Ancak bu destek
mekanizmasından faydalanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. KOSGEB’in
“Yeni Girişimci Desteği”nden faydalanmak için yapmanız gereken ilk şey uygulamalı
girişimcilik eğitimini tamamlamanız ve sertifikanızı almış olmaktır.
Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz iş fikriniz konusunda sizleri cesaretlendirmesi ve
işinizi kurabilmek için gerekli mali kaynağa ulaşabilmenizi sağlaması bu eğitimin en önemli
faydalarındandır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi alan sertifika sahibi girişimciler kabul
ettirdikleri iş projeleriyle bugüne kadar gıdadan giyime, tekstilden elektroniğe kadar birçok
alanda destek almayı başarmıştır. KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak
desteklerin oranı, birinci ve ikinci bölgeler için %60; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı
bölgeler için %70 olup girişimcinin kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli
olması halinde bu oranlara %20 ilave edilmektedir. Afyonkarahisar ve Kütahya dördüncü
bölgede, Manisa ve Uşak ise üçüncü bölgede yer almaktadır.
Kimler Başvurabilir, Başvuru Nasıl Yapılır?
18 yaşını doldurmuş ve Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak veya Manisa illerinde ikamet
etmekte ya da çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
Katılımcıların seçiminde şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, kadınlara ve gençlere (1829 yaş) öncelik verilecektir. Başvurular Ajans internet sitesi aracılığıyla yapılabilecektir.
Başvuru yapmak ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
http://www.zafer.org.tr/
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
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