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Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)1
Programın Hedefi

1.1

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi, uygulandığı illerde, yerel
dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları
gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,
istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği
desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
Program Öncelikleri:

1.2

Proje fikirleri sisteme girilirken aşağıda belirtilen önceliklerin göz önüne alınması
gerekmektedir ve başvuru formunda fikrin hangi öncelik(ler) ile ilişkili olduğunun belirtilmesi
önerilmektedir.
Öncelik 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
•

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve
mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

•

Genç istihdamını artırmaya,

•

İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin
geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
•

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

•

İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

•

Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı
kurumların

işleteceği,

ekosistem

güçlendirmeye

yönelik

merkezler,

sosyal

laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.

Bu bölümde yer alan bilgileri geçmiş yıllar deneyimleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, 2021 Yılı SOGEP
Usul ve Esasları çerçevesinde değişiklikler olabilecektir.
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Öncelik 3. Sosyal İçerme
•

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

•

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

•

Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi
ve model nitelikli projeler.

Öncelik 4. Sosyal Sorumluluk
•

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini
uyumlaştırmaya,

•

Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne
yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

1.3

Uygun Başvuru Sahipleri:
❖ Kamu kurum ve kuruluşları,
(Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri dışında kamu kurumlarına bağlı ilçe müdürlükleri
proje fikirlerini il müdürlükleri ile birlikte olgunlaştırıp il müdürlüğü aracılığıyla
başvuru yapabilecektir. İlçe müdürlüklerinin doğrudan yaptığı başvurular kabul
edilmeyecektir.)
❖ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
❖ Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri,
❖ Teknoloji geliştirme bölgeleri,

Programa her bir başvuru sahibi en fazla iki proje ile başvurabilecektir. İkiden fazla proje
başvurusunda bulunan kurumun tarih ve saat olarak en erken sunduğu ilk iki projesi
değerlendirmeye alınacaktır.
1.4

Destek Miktar ve Limitleri

Program kapsamında teklif edilebilecek en düşük proje bütçesi 1.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.
Destek oranı kar amacı gütmeyenler için %90 olarak belirlenmiş olup asgari %10 eş finansman
sağlanması gerekmektedir. (Teknoloji geliştirme bölgesi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
için bu oran %50 destek, %50 eş finansman olarak uygulanacaktır.)
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Programa her bir başvuru sahibi en fazla iki proje ile başvurabilecektir. İkiden fazla proje
başvurusunda bulunan kurumun tarih ve saat olarak en erken sunduğu ilk iki projesi
değerlendirmeye alınacaktır.
1.5

Proje Uygulama Süresi:

Projelerin süresi azami 18 ay olarak belirlenmiştir.
1.6

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar:

Proje fikirleri sunulurken aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
✓ Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelik alanlarına uygun projeler desteklenir.
✓ Program kapsamında doğrudan bir üst limit belirlenmemiş olsa da programın genel kısıtları
göz önüne alındığında alt limite yakın bütçelendirilmiş projeler önceliklendirilecektir.
✓ Projelerin bütçe yanı sıra faaliyetleri anlamında da açık ve net olarak planlanarak
uygulanabilirliğin göz önüne alınması önerilmektedir. Bu çerçevede çok fazla faaliyet ve
dağınık bir odak içeren projelerdense belirli bir konuya odaklanmış net tanımlanmış projeler
önceliklendirilecektir.
✓ Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde
değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek,
özel nitelikli model projeler desteklenir.
✓ Proje değerlendirmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt kademede yer
alan il ve ilçeler önceliklendirilecektir.
✓ Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu
güçlü projeler önceliklendirilecektir.
✓ Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün/STK’ların içerisinde yer aldığı
ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler önceliklendirilecektir.
✓ Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl
kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler önceliklendirilecektir.
✓ Covid 19 küresel salgınından etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, salgının kent
ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının
desteklenmesine yönelik projeler önceliklendirilecektir.
✓ Projelerin belirlenen soruna yönelik yenilikçi ve model olarak önerilebilecek nitelikte
olması beklenmektedir.
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✓ Başvuruda belirli bir ön çalışma (fizibilitesi hazırlanmış, yeri belirlenmiş, maliyet ve
faaliyetleri tasarlanmış vb.) yapılmış fikirlerin önceliklendirilecektir.
1.7

Desteklenmeyecek Konular:

❖ Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
❖ Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
❖ Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
❖ Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs
projeleri,
❖ Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine
odaklanan projeler,
❖ Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
❖ Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
❖ Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve
raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.
❖ Daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde
tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler dışında kalan hâlihazırda başka bir
finansman kaynağından desteklenen projeler,
program kapsamında desteklenemez.

