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Özel Sektör İle Kalkınma İşbirliğine Genel
Bakış

Nedir objektif 
develoPPP.de?

DeveloPPP.de program aracılığıyla  Alman Federal Bakanlığı Ekonomik 
İşbirliği Ve Kalkınma  (BMZ) gelişmekte olan ve gelişmekte olan ülkelere
yatırım yapan şirketlerin  girişimci eylemlerini daha sürdürülebilir hale 
getirmenin yollarını aramaktadır.Amaç Ticari çıkarları ve kalkınma 
politikasını birleştirmektir.

DeveloPPP.de’ye
önerileri kimler 
gönderebilir?

Başvurular Alman ve Avrupalı şirketlere olduğu kadar gelişmekte olan 
ülkelerdeki şirketler olmasına ragmen dernekler, vakıflar, sivil toplum 
örgütleri, yabancı ticaret odaları  veya kayıtlı dernekler kendileri 
başvurabilirler. DeveloPPP.de projelerine  başvuran şirketin proje 
ortakları olarak katılma hakkına sahiptirler.Şirket projenin 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.Şirket ,projenin finansmanının yanı 
sıra projenin finansmanını da korumalıdır.Bu yüzden şirketin finansal 
durumu sürdürülebilir olmalıdır.  

• Yıllık cirosu en az 1 milyon Euro ; 

• En az 10 kişilik bir kadroya sahip olmalı; 

• En az 3 mali yıldır başarılı bir şekilde faaliyette bulunmalıdır.

DeveloPPP.de 
proje yapmanın 
koşulları nedir?

Sunulan projeler , projenin kalkınma politikası kriterlerini 
karşılamalıdır.Alman hükümeti ,örneğin sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma,insan haklarının güçlendirilmesi ,sosyal ve çevresel standartlar
,eğitim,gıda güvenliği gibi .  

Buna ek olarak  develoPPP.de bağlamında bir kamu katkısı temin 
etmek. 

• DeveloPPP.de projesi yasalarca gerekli değildir.; 

• Proje uzun vadede hazırlanır ve ekonomik fayda sağlar.

  Şirket ve hedef ülke için; 

• DeveloPPP.de projesinin henüz başlanmamış olması gerekmektedir.

Ne kadar 
finansman 
sağlanır? 

DeveloPPP.de programı kapsamında , DEG proje maliyetleri ise 2 
milyon Euro’dan fazla değil .Şirket toplam proje maliyetenin en az 
%50’sine katkıda bulunur.Normal proje süresi iki yıldır( imza tarihinden 
itibaren).

Nedir eş 
finanse? 

Uzun vadeli özel sektöre hazırlanacak veya eşlik edecek projeler 
taahhütler ( çalışmalar hariç) örneğin: 

• İşgücü ve statndartların iyileştirmesi 

• Eğitim enstitülerinde sunulan kursların iyileştirilmesi 

• İş yaratma ve eğitim pozisyonları 

• Çevre ve iklim korumasını arttırmak için önlemler 

• Müşteri ve tedarikçilerin kalifikasyonu ( değerli ürünler) 

• Yeni ürün ,teknoloji ve hizmetlerin tasarımı ve tanıtımının 
geliştirilmesiyle ilgili ,gösteri / pilot tesisler.

IBC ‘nin teklifi 
ne? 

IBC anlayıştan uygulamaya kadar şirkete destek ve eşlik eder.IBC 
Alman Bakanlığından finansal destek almak için tüm belgeleri 
hazırlar.Ayrıca takip yapabilen finansman ve /veya ilave tanıtım 
programları mevcuttur..

DeveloPPP.de Bir teklif gönderdikten sonra , seçtikleri her çeyreğin sonuna kadar DEG 
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nasıl çalışır? bir fikir yarışmasının kapsamı tarafından sunulan önerileri ve ilk seçimi 
yapar.  Şirket proje teklifinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda 
bilgilendirilir. Şirket ve IBC daha sonra ortaklaşa proje teklifi temelinde 
kapsamlı bir proje konsepti geliştirir.Buna ek olarak ,şirket bir maliyet 
hesaplama artı zaman çizelgesi yanı sıra geçmiş üç yılın bilançosunu 
sunar. Olumlu incelemeden sonra, DEG ile şirket arasında bir anlaşma 
yapılır.Sözleşme imzalandıktan sonra develoPPP.de projesinin 
uygulama aşaması başlar.


