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Aşağı Saksonya´da Yeni �şletmelere
Danışma Desteği

Aşağı Saksonya Eyaleti ve Avrupa Sosyal Fonu ESF in
"Konvergens" ile "Bölgesel Rekabet Gücü ve �stih-
dam" bölgelerinde sunduğu destek programı.

�şletme kurmayı veya devralmayı tasarlıyorsunuz –
ama tasarınızın gerçekleştirilmesine ilişkin sayısız
sorunuz var!
�şletmenizi kurarken kaliteli ve yetkin danışma
hizmetlerini mi arzuluyorsunuz?

Kim talep edebilir?

• �şletme veya serbest meslekte çalışacak,
• mevcut bir işletmeyi devralacak veya
• Aşağı Saksonya Eyaleti´nde faaliyet yürüten bir 

işlemenin hisselerini almak isteyen

doğal kişiler program kapsamına alınmışlardır.

Ancak işletme, ekonomik veya mali danışman, bağım-
sız muhasebe uzmanı, mali müşavir veya hesap uz-
manı olarak çalışmayı amaçlayan kişiler program dışı
bırakılmıştır.

Serbest faaliyete başlanılmamış olması gerekmektedir.

Destek kapsamı

Destek değerini ifade etmek için 8 saat süren 1 gün-
lük danışma faaliyeti (DF) esas alınır.
Şirketin kuruluş öncesi döneminde 3 DF ila azami 20
DF süren refakatçi mahiyette danışma desteklenir.

ESF ve Aşağı Saksonya Eyaleti kaynaklarından
ödenecek destek
• "RWB" bölgesinde desteklenir mahiyetteki 

DF lerin %50 ve
• "Konvergens" bölgesinde desteklenir mahiyetteki 

DF lerin %75 ine kadar verilir.

Desteklenebilir mahiyetteki harcamaların DF başına
800,00 EUR yu geçmemesi gerekir.

Mevcut işletmelerin devralınması ile yüksek okul ve
araştırma kurumlarından kaynaklanan şirket kuru-
luşları için belli koşullar altında desteğin arttırılması
mümkündür.

"Gründungscoaching Niedersachsen" programı ile
Aşağı Saksonya Eyaleti danışma masrafları için vere-
ceği destek  ile geleceğin girişimcilerinin kalıcı
yatırımlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı oluyor.

"Gründungscoaching Niedersachsen" pro-
gramı ile ne desteklenir?

Kuruluş esnasında verilen danışma hizmetlerini
destekleyerek Aşağı Saksonya Eyaleti girişimcileri
desteklemeyi ve sürdürülebilir mahiyetteki şirketlerin
payını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede pro-
jelerinin hazırlanıp gerçekleştirilmesinde kurucuların
karar verebilmeleri için yardım ve sürdürülebilirlik
esasına göre kurulan işletmelerin oluşumunda destek
sunulması amaçlanmaktadır.

Mevcut işletmelerin devralınması ile yüksek okul ve
araştırma kurumlarından kaynaklanan şirket kuru-
luşları esnasında ihtiyaç duyulan danışmaların destek-
lenmeleri program tarafından özellikle
öngörülmektedir.

Bu kapsamda kurucunun ihtiyacını duyduğu danış-
manların ücret, masraf ve yollukları destelenecek,
ancak sözkonusu katma değer vergisi kapsam dışı
bırakılacaktır.

Program ve danışmanlara ilişkin gerekli bilgileri
NBank´tan edinebilirsiniz.

ESF nedir?

Avrupa Sosyal Fonu ESF Avrupa Topluluğu´nun yapı
fonlarından olup, işsizliği engelleyerek istihdam
piyasasını destekleme amacı ile kurulmuştur.
Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg,
Lüneburg, Osterholz, Rotenburg, Soltau-Fallingbostel,
Stade, Uelzen ve Verden ilçelerinden oluşan Lüneburg
Bölgesi 2007 ila 2013 seneleri arasında sürecek
destek süresi esnasında fonun "Konvergens" bölgesi
olarak seçilmiştir. Aşağı Saksonya Eyaleti´nin Braun-
schweig, Hannover ve Weser-Ems Bölgeleri ise özel-
likle "Bölgesel Rekabet Gücü ve �stihdam" (RWB)
kapsamında desteklenmektedir.
�ki bölge için de "Gründungscoaching Niedersachsen"
olarak adlandırılan "Kuruluş Öncesi Safhada Alınan
Danışmanın Desteklenmesi Hakkındaki Yönerge"
doğrultusunda destek programı sunulmaktadır.


