
Büyük Ölçekli Firmalar için KOBİler için

AKTİVİTE 
ÇEŞİDİ

Uygunluk kriterleri

Geçerli maliyetler
Büyük işletmeler 

için maksimum 
destek yoğunluğu

Yatırım teşvikleri türleri
Uygunluk 
Kriterleri

KOBİler için 
maksimum 

destek 
ölçüsü

Yatırım Stratejik Yatırım Yatırım Stratejik yatırım

Ar-Ge ve 
Teknoloji 

merkezleri
(R&D)

Bölgeye bağlı olarak 10 
milyon CZK minimum 
yatırımın en az %50 

oranını yeni ekipmana 
yatırım olarak yapılmalıdır. 

Aynı zamanda, en az 20 
yeni iş imkanı yaratılması.

Bölgeye bağlı olarak 200 
milyon CZK minimum 

yatırımn en az %50’sinin 
yeni ekipman olarak 

yatırım yapılmalıdır. Aynı 
zamanda, en az 70 yeni iş 

fırsatının yaratılması.

Duran varlıklar, geçerli 
maliyetlerin en az % 
50'si yeni ekipmana 

yatırım olmalıdır.

ya da

Yeni oluşturulan iş 
fırsatları çin iki yıllık 
maaşların maliyeti

Komisyonca kabul edilen 
maliyetlerin % 25'i, Prag 

%0 

10 yıllık bir süre için kurumlar 
vergisi muafiyeti.

200.000 CZK’a kadarki iş 
fırsatı yaratılmasında nakdi 

yardım.

Eğitim masraflarının  %
50'sine kadar olan kısmının 

karşılanması için nakdi 
yardım.

Standart teşviklere ek olarak:

Geçerli maliyetlerin %20'sine 
kadar varlıkları satın almak için 

nakit sağlanması
(0,5 milyar CZK'ya kadar).

Bölgeye bağlı 
olarak 5 milyon 
CZK minimum 
yatırımın en az 

%50 oranını 
yeni ekipmana 
yatırım olarak 
yapılmalıdır. 

Aynı zamanda, 
en az 10 yeni iş 

imkanı 
yaratılması.

Orta ölçekli 
firmalar için 

uygun 
maliyetlerin % 

35'i, Orta 
ölçekli firmalar 

için uygun 
maliyetlerin % 
45'i, Prag %0 

İş Destek 
Merkezi 

Hizmetleri

Yeni iş imkanlarının 
yaratılması:

Software // Bilisim 
Teknolojileri geliştirme – 

20
Veri merkezi – 20

Yüksek teknoloji onarım 
merkezi-50

Müşteri destek merkezi – 
70

Sadece Yüksek Teknoloji 
Onarım Merkezleri için:  

200 milyon CZK'lık yatırım 
%50'si yeni ekipmana 

yatırılmalıdır. Ayrı 
zamanda en az 100 yeni iş 

fırsatının yatırılması. 

Varlıklar, geçerli 
maliyetlerin en az %50'si 

yeni ekipmana yatırım 
olmalıdır.

ya da

Yeni oluşturulan iş 
fırsatları çin iki yıllık 
maaşların maliyeti

Komisyonca kabul edilen 
maliyetlerin % 25'i, Prag 

%0 

10 yıllık bir süre için kurumlar 
vergisi muafiyeti.

Sadece Yüksek Teknoloji Onarım 
Merkezleri için: Standart 

teşviklere ek olarak:

Geçerli maliyetlerin % 20'una 
kadar varlıkları satın almak için 

nakit sağlanması
(0,5 milyar CZK'ya kadar).

Yeni iş 
imkanlarının 
yaratılması:
Software // 

Bilisim 
Teknolojileri 

geliştirme – 10
Veri merkezi – 

10
Yüksek 

teknoloji 
onarım merkezi 

– 25
Müşteri destek 

merkezi – 35

Orta ölçekli 
firmalar için 

uygun 
maliyetlerin % 

35'i, Orta 
ölçekli firmalar 

için uygun 
maliyetlerin % 
45'i, Prag %0 

İmalat 
Sektörü

Bölgeye bağlı olarak 
50/100 milyon CZK 

minimum yatırımın en az 
%50 oranının yeni 

ekipmana yatırım olarak 
yapılmalıdır. Ek olarak 

gelişmiş bölgelerde yerine 
getirilmesi gereken katma 

değeri yüksek koşullar. 
Çalışanların en az %80'inin 

ortalama maaş alması. 
Aynı zamanda üniversite 

mezunu çalışanlarının %10 
ve ArGe enstitüleryle 

yapılan ortaklıklarda %1 
oranında geçerli masraf ya 

da %2 oranında ArGe 
çalışanı ya da yatırımın %
10'nu ArGe amaçlarına 

harcamak 

Bölgeye bağlı olarak 500 
milyon CZK minimum 

yatırımın en az %50’sinin 
yeni ekipmana yatırım 

olarak yapılmalıdır. Aynı 
zamanda, en az 500 yeni 

iş fırsatı yaratılması.

Varlıklar, geçerli 
maliyetlerin en az % 
50'si yeni ekipmana 

yatırım olmalıdır.

ya da

Yeni oluşturulan iş 
fırsatları için iki yıllık 

maaşların maliyeti

Komisyonca kabul edilen 
maliyetlerin % 25'i, Prag 

%0 

10 yıllık bir süre için kurumlar 
vergisi muafiyeti.

İşsizlik oranının en az %7.5 
olan bölgelere, eğitim 

masraflarının karşılanması için 
nakdi yardım.

Standart teşviklere ek olarak:

Geçerli maliyetlerin % 10'una 
kadar varlıkları satın almak için 

nakit sağlanması
(1,5 milyar CZK'ya kadar).

Bölgelere göre 
değişen oranda 

yapılacak 
minimum 

25/50 milyon 
CZK'lık 

yatırımın en az 
%50'si yeni 
ekipmana 
olmalıdır. 

Dikkat! Gelişmiş 
bölgelerin 

katma değeri 
yüksek koşullar 

KOBİler için 
geçerlidir. 

Orta ölçekli 
firmalar için 

uygun 
maliyetlerin % 

35'i, Orta 
ölçekli firmalar 

için uygun 
maliyetlerin % 
45'i, Prag %0 

Kaynak: czechInvest.org ve cekturkticaret.org


