10 - 17 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

1

2

10.05.2019

10.05.2019

Soru

Cevap

Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında ................. Belediyesi
olarak başvuru yapmayı planlamaktayız, “Kent Konseyi” ile ortak
olabilir miyiz?

- Kent Konseyleri Belediyelerin çalışmalarına danışmanlık
sağlamak üzere teşkil edilmiş çok taraflı platformlar olmakla
birlikte bütçe bakımından Belediyelere bağımlılıklarının
bulunması ayrı bir tüzel kişilik oluşumuna izin
vermemektedir. Bu açıdan Kent Konseylerinin ortak olarak
değerlendirilmeleri yerine proje tasarımı ve uygulaması
esnasında danışma statüsünde görev almaları doğru olacaktır.

Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında ........... Belediyesi
olarak başvuru yapmayı planlamaktayız, proje başvuruları
değerlendirme sürecinde son başvuru tarihi olarak belirlenen 29
Mayıs 2019 tarihinden sonra kısa liste aşamasına gelinmesi için kaç
aylık bir süre öngörülmektedir?
Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında .............. Belediyesi olarak başvuru yapmayı planlamaktayız, kısa liste aşamasına kadar
proje uygulama alanımızı farklı bir belediye mülkü ile değiştirebilir
miyiz?

3

10.05.2019

4

10.05.2019

Proje için arazimiz var fakat faaliyet gösterecek binamız
bulunmamaktadır. Proje onayından sonra binanın proje çizimi ve
inşaatını başlatacağız, uygun mudur?

5

10.05.2019

Ortağımızın mülkünü proje alanı olarak gösterebilir miyiz?

1

Bu çağrı kapsamında yapılacak başvuru sayısı ve
değerlendirme sürecinin tamamlanabilmesine bağlı olarak
kısa liste aşamasına 2019 yılı Ekim/Kasım ayları içerisinde
geçilmesi planlanmaktadır.

Projenin hayata geçirilmesi için gereken uygulama alanına
ilişkin resmi taahhütlerin proje başvurusu aşamasında
sunulması gerekmektedir. Söz konusu alan projeye uygun
başka bir alanın resmi olarak taahhüt edilmesi ve Bakanlığın
da bu alanı uygun bulması koşuluyla kısa liste aşamasına kadar
değiştirilebilir.
- Projenizin hayata geçirilmesi için gereken binayı kendi
kaynaklarınızdan yapacağınıza dair hazırlayacağınız bir
taahhütnameyi (yapılacak binaya ilişkin detayların yer aldığı
maliyet, bina tipi, inşaat süresi, bina yapılacak yerin
mülkiyetine ilişkin bilgiler vb.) başvuru esnasında sunmanız
değerlendirmeye alınmak için yeterlidir.
- Proje ortakları en az başvuru sahipleri kadar hak ve
sorumluluklara sahiptirler. Bu açıdan proje ortağı kurum sahip
olduğu mülkü proje amacıyla kullanılmak üzere tahsis
edeceğini yazılı olarak beyan ve taahhüt ederse ortağınızın
mülkünü proje uygulama alanı olarak kullanabilirsiniz.

-

6

13.05.2019

ANNEX 5E –LEGAL ENTITY SHEET ekinde aşağıdaki ifadede;

-

Dokümanının arkasına destekleyici doküman olarak “vat
information, signature circles, ............ University plan, building
licence” dokümanlarını eklemek uygun olur mu?
-

ANNEX 5A-DECLARATION BY THE APPLICANT
-

Call for Proposal Title: Önerinin adı olarak mı dolduracağız?
Ref no: Bu neyi ifade ediyor? Faaliyet adı ve Action Adı olarak mı
yazılmalı?
-
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•
5.1.1 ve 5.1.2’i görsellerle desteklenmiş bir şekilde ekte
detaylı vermeyi, sistemde ilgili kısma ise özet bir kısmını eklemeyi
planlıyoruz. Uygun mudur?
•
Projede Çin’deki bir uzmandan bilgi transferi yapılması
uygun mudur?
•
Proje kapsamında kurulacak şirketin projenin içinde veya
bitiminde kurulması gibi kural var mıdır? Kendi planımız içinde
kurulumu gerçekleştirebilir miyiz?
•
Proje kapsamında kurulacak şirketin projenin ortaklık
yapısının şimdiden belli olması gerekiyor mu?
•
Satın alınacak cihazlar ve hizmetler proje içerisinde ayrı
görevler için tanımlandı. Bunlar için ihaleler tek seferde mi olacak
yoksa her bir task için ayrı ayrı mı olacak? Çünkü tek bir firmanın
tüm kapsama cevap verme şansı olmayabilir. Ayrı uzmanlık
konuları ayrı ayrı kurumlardan yapılacak hizmet alımları ile
gerçekleşebilir.
•
Business modelde yer alan 8 yıllık öngörü 8 yıl içerisinde
veya sonrasında denetlenecek mi?
•
Cihazların çalışması için gerekli elektrik tesisatı ve soğutma
sistemi proje bütçesi kapsamına alınabilir mi?

2

-

-

-

Annex 5E Yalnızca kısa listeye kalan proje başvuruları için
istenecektir. Lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 3.1’e tekrar
bakınız.
Call for Proposal Title: Ar-Ge başlığı için “Activity 2.1:
Research and Development”, Yaratıcı Endüstriler başlığı için
“Activity 1.2: Creative Industries”yazınız.
Ref No: Ar-Ge başlığı için “Ref No: CISOP.2.1/02”, Yaratıcı
Endüstriler başlığı için “ Ref No: CISOP.1.2/01” yazınız.

Bahsedilen bölümler proje değerlendirme açısından en kritik
başlıklardan birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla elektronik
başvuru sistemindeki karakter sınırlarına uyarak istenilen
miktarda ve nitelikte bilgi verildikten sonra destekleyici
belgeler ek olarak konulabilir.
Hayır
Projenin kurumsal ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak
üzere kurulması gereken “yürütücü yapı”nın ne zaman ve
hangi tip/nitelikte olacağına projenin kendi ihtiyacına göre
süreç içerisinde karar verilir. Başvuru esnasında ve/veya
seçim süreci tamamlanmadan şirket kurulumu üzerinde
çalışılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
Kurulacak yürütücü yapının ortaklık yapısının ana
parametrelerinin proje başlangıcından itibaren belirli olması
ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek sorunları asgariye
indirmektedir. Dolayısıyla bu konuda tüm taraflar arasında
(başvuru sahibi, ortaklar) öncelikle bir konsensüs
oluşturulması ve bunun PTD’nin 9. Bölümünde
yansıtılmasında yarar bulunmaktadır.
Projenin gerektirdiği satın almalar temelde mal alımı
(tedarik/supply) ve hizmet alımı (service) olmak üzere iki
bileşenden oluşmaktadır. Mal alımı süreçlerinde farklı
nitelikteki ürünlerin aynı yüklenici tarafından temin

-

8
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İki farklı tarihte benzer iki soruya verilen 2 farklı cevap karışıklığa
sebep olmaktadır.
10.04. tarihinde Research and Development başlığından ortak ve
başvuru sahibi OLAMAYAN ilgili belediyeye verilen cevapta asgari
koşullar sağlanıldıktan sonra (Yani zorunlu ortaklar ile ortaklık
kurulduktan sonra) ilave ortak alınabilir denilmekte.
Bizim sorumuza ise; Milli Eğitimin ilave ortak olamayacağı belirtilmekte. Halbuki daha önceki soruya verilen cevaba istinaden
………..Kalkınma Ajansı, ………….Ticaret Odası ve ilave ortak ……….. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projemizi şekillendirmiştik.
Bu cevaplar doğrultusunda hangi cevabı dikkate almalıyız?
Yaratıcı endüstriler programı kapsamında;
Projeye üniversitenin birimi olarak TTO olarak mı başvurmalıyız?
Yoksa üniversitenin bir iştirakı olan TTO A.Ş. olarak mı?
Proje kapsamında personel giderleri (yeni istihdam) karşılanıyor
mu?
-

9
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Proje için tahsis edilen
değiştirilebiliyor mu?

alan

proje

kabulünden

sonra -

Proje kapsamında kuluçka merkezine gelen şirketlerden TTO A.Ş.
olarak ticarileşmeleri durumunda pay alabilir miyiz?
Proje kapsamında proje önerisinin operasyonel programın
göstergelerine yapacağı katkıyı tam olarak bulamadık, yaratıcı
endüstriler programının çıktılarını ve sonuçlarını paylaşabilir
misiniz?
3

edilmesinin mümkün olmadığı durumlar için süreç içerisinde
çeşitli çözümler Bakanlığımızca geliştirilmektedir.
İzleme ve denetleme süreci 2032 yılına kadar devam
edecektir.
Hayır
Belediyeler faaliyet 1.2 için uygun başvuru sahibi
olabilmekte ancak 2.1 için olamamaktadırlar. Ancak faaliyet
2.1 için asgari koşulların sağlanmasından sonra 1.2
başlığındaki uygunluklarından dolayı projelere dâhil
olabilirler.
Kamu kurumlarının yereldeki birimleri (İl milli eğitim
müdürlüğü) her iki başlıkta da uygun başvuru sahibi / ortak
olamazlar. Lütfen 8-12 Nisan 2019 tarihli SSS Soru 3, 12-19
Nisan tarihli SSS soru 5’e bakınız.
Başvurunun kim adına yapılacağı kurumların kendi vereceği
bir karardır. Bu karar alınırken kurumların kendi
mevzuatlarının gereklerinin dikkate alınması yeterlidir.
Proje kapsamında personel giderleri uygun maliyet değildir.
Lütfen başvuru rehberinin 2.3 bölümüne ve 6-10 Mayıs
Haftası SSS soru 12’ye verilen cevaba bakınız.
Proje için tahsis edilen alan proje kabulünden sonra
değiştirilemez.
Ticarileştirme sonucu ortaya çıkan (patent, lisanslama vb.)
çeşitli nitelikteki gelirler 29.09.2017 tarih ve 30195 sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanan
“Çalışan
buluşlarına,
yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ve
kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlara dair
Yönetmelik” hükümlerine tabidir. Bununla birlikte ilgili
yönetmelik kapsamında olmayan gelir paylaşım modelleri de
olası diğer ulusal mevzuat hükümleri kapsamında
değerlendirilir.
Yaratıcı Endüstriler başlığında sunulan projelerin katkı
sağlaması gereken PROGRAM ÇIKTI (O.1) ve SONUÇ (R.2, R.4,

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/cisop
_guideline_12.pdf linkinde ki rehberde 9. Ve 10. Sayfa da bulunan result indicators ve output indicators’ların 2026 hedeflerine
ulaşamadık, bu hedefleri paylaşabilir misiniz?

10

11

13.05.2019

13.05.2019

12

13.05.2019

13

14.05.2019

14

14.05.2019

RSP kapsamında bir proje fikrimiz bulunuyor. Bu hususta
oluşturacağımız tesisle ilgili bina hakkında bir sorum olacak. Tesisin
kurulacağı binanın 29 Mayıs öncesinde belli olması gerekiyor mu?
Yoksa sözleşme imzalanana kadar vaktimiz olur mu?
- 29 Mayısa ya da 14 Hazirana kadar kurulumunu yapacağımız
tesise alınacak makine – ekipmanlarla alakalı proforma faturaları
hazırlamamız gerekiyor mu? Yoksa proforma faturalar daha sonra
mı hazırlanacak?
- 29 Mayısa ya da 14 Hazirana kadar tesisin kurulacağı binanın
belirlenmiş olması gerekiyor mu?
Mevcuttaki tek katlı binanın dış cephesinin amaca uygun olarak
kapatılması gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen tadilatlar uygun
maliyet olarak değerlendirilir mi?
Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönem Proje Teklif Çağrısı
kapsamında, bir kamu kurumunun iştiraki şirket statüsünde
mümkün müdür?

-

Lütfen 3, 4 ve 5 numaralı soruların cevabına bakınız.

-

-

Başvuru esnasında sunulması zorunlu olan dokümanlar için
lütfen çağrı başvuru rehberi 3.1 Application Documents
başlığına bakınız.
Lütfen 3, 4 ve 5 numaralı soruların cevabına bakınız.

-

Hayır

-

Hayır

•
Cihaz tekliflerini bugün için alıyoruz. Satın almalar 1-2 sene
sonra yapılacağı için teklif fiyatının üzerine bir miktar ekleyip mi bütçeye yansıtmalıyız?
•
Proje kapsamında kurulacak merkeze alınması planlanan
ofis mobilyaları (masa, sandalye,…) desteklenmekte midir?

4

R.5, R.8) göstergelerine çağrı başvuru rehberinin 1.2
bölümünden erişebilirsiniz. (Bkz. Bölüm 1.2, sf. 7-8)
Program çıktı ve sonuç göstergelerinin 2026 yılı hedefleri
elektronik başvuru esnasında ilgili bölümde otomatik olarak
gelecektir.

Lütfen fiyat tekliflerini son güncel veriler ve Euro (€) para
birimi üzerinden temin ettikten sonra bütçelendiriniz.
Yalnızca 1.2 yaratıcı endüstriler başlığında proje faaliyetleri
için kullanılabilecek nitelik ve nicelikte spesifik üretim /
model mobilyalar (özel imalat gerektiren ve seri üretim
olmayan) uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.
Bunların dışındaki ve her yerde bulunabilen/temin

edilebilen nitelikteki ofis mobilyaları uygun harcama olarak
değerlendirilemez ve bütçeye eklenemez.
15

16

17

15.05.2019

15.05.2019

15.05.2019

Yaratıcı endüstriler başlığı altında bir platform kurulmasını
amaçlayan bir proje için annex 2 nin sonunda yer alan list and
description of facilities to be provided for the Project ekinin
doldurulması zorunlu mudur?
1.2 Yaratıcı Endüstriler başlığı altında Kalkınma Ajansının başvuru
sahibi; ............. Üniversitesi, ..........Teknokent ve Ticaret ve Sanayi
Odasının ise ortak olduğu bir proje sunmak istiyoruz. Aynı projede
............. Üniversitesi ile ......... Üniversitesi bünyesinde A.Ş olarak
kurulmuş olan ............Teknokent'in ortak olarak yer almasında bir
engel yok değil mi?
Yaratıcı endüstriler programı kapsamında aşağıdaki sorularımıza
cevap verebilir misiniz?
"Number of creative industry products supported” isimli indicator’s
kurulacak olan merkezde ortaya çıkacak ürün sayısı mı yoksa
kurulacak olan merkezde kaç farklı sektörün mü destekleneceğine
yönelik mi talepler yazılmalıdır?

-

Proje uygulaması için fiziki ortam ihtiyacı bulunmayan
nitelikteki projelerde ilgili bölümün/ekin doldurulması
gerekmemektedir.

-

Uygun başvuru sahibi/ortak konusunda lütfen çağrı
rehberinin 2.1 bölümüne ve detaylı bilgi için 12-19 Nisan
haftası soruları için yayınlanmış SSS tablosundaki 7. Soruya
verilen cevaba bakınız.

-

Göstergede de ifade edildiği üzere “products” / ürün sayısı
gösterge olarak yazılmalıdır.
Proje faaliyetlerinden istifade eden KOBİ’lerde projenin
etkisiyle oluşan yeni istihdam rakamı verilmelidir.

-

"Number of jobs created in supported entities/enterprises” isimli
indicatorda KOBİ’ler tarafından istihdam edilen kişi sayısı mı
yazılacaktır?
Contribution to the Achievement of Operation Program kısmında,
OP indicator 1. Output, Guideline'da yazan 1. Output ile örtüşmüyor. -
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Guideline'da yazan: "O1: Number of creative hubs and clusters that
bring creative industry sectors and manufacturing and service
sectors together established and/or support."
Sistemde yazan: "O1: Number of touristic sites with improved
infrastructure."
Sanırım sistemde güncelleme ile ilgili bir sorun var.

5

Yaratıcı Endüstrilere ilişkin başvuru rehberinde (Bölüm 1.2,
sf. 8) hem PROGRAMIN ilgili ÇIKTI GÖSTERGESİ (O.2 Number
of creative industry products supported) hem de çağrı
hedefleriyle uyumlu olarak belirlenen ve proje göstergesi
olarak
sunulabilecek
çıktı
göstergeleri
(O.1-O.4)
sunulmaktadır. Elektronik başvuru sisteminde ise Programın
ilgili faaliyeti altında yer alan tüm göstergeler yer almaktadır.
Başvuru aşamasında projenin katkı yapacağı program
göstergesinin seçilmesi gerekmektedir.

19

15.05.2019

RSP 2. Dönem Proje Teklif Çağrısı için son müracaat tarihi olarak 29 Mayıs 2019 tarihi ilan edilmiş durumda. Son müracaat tarihinin
uzatılması ile ilgili herhangi bir durum söz konusu mudur?

Proje teklif çağrısı kapsamında elektronik başvuru için son
tarih 19 Haziran 2019, proje tekliflerinin paraflı ve imzalı
kopyalarının Bakanlığımıza teslim edilmesi için son tarih ise
28 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir.

I was planning to apply with my organisation to Creative Industries
call. At this moment I have one important questions to forward on
project development.
In the guidelines, You specified for elgibile sector to implement
related activities. Such as;
-Architecture,
-Design,
-Game,
-IT&Software,
-TV&Film.

20
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But we have confused in this section. Because in our project we are
planning to implement some kind of development of ..........tourism
route in our region. So ......... design and service design is one of the
important activity cluster of our idea. However we are not sure what
is the scope of design sector that you mentioned. If you can give us more comprehensive definition of those sector. We can forward
accordingly.
Secondly, architecture sector is quite interesting for us. But
constructions and those kind of costs are ineligible as you mentioned in the guidelines. But regarding the nature of this sector
contruct something or even basic studies in this sector might need
pivot studies for activities or some field studies for entrepreneur or
students or target group. What is your suggestion in this regard.
What kind of solution would be possible; is service aggrement
possible?
And ı have very direct questions to you? What was the methodology
on selection process of this selected sectors? Creative industries
6

Çağrı kapsamında desteklenecek yaratıcı endüstri
sektörlerinin belirlenmesi aşamasında AB İstatistik Ofisi
(EUROSTAT) ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
kullanılan NACE Rev.2 dikkate alınmıştır. “Tasarım” başlığı
kapsamında ise “Endüstriyel Tasarım” “Moda Tasarımı”,
“Ürün Tasarımı ve “Grafik Tasarım” alt başlıkları yer
almaktadır. (Bkz.Başvuru Rehberi Bölüm 2.2 sf. 14) (sectors
Bu çağrı kapsamında mimarlık da dahil olmak üzere mevcut
yaratıcılık kapasitesinin ilgili alanlar ve sektörlerde ticari
olarak ürüne dönüştürülmesi için 3 ana eksende destek
sağlanabilmektedir. Bu eksenler için lütfen çağrı rehberinin
1.3 bölümüne bakınız.
Lütfen ilk cevabımıza bakınız.

21
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might have broader concept and sector? Maybe for third call you
may consider broader perspective on sectors.
Yaratıcı Endüstriler Bileşeni kapsamında farklı sektörleri bir araya
getirecek ortak kullanım/çalışma/üretme alanı olacak bir yapı
oluşturmayı planlıyoruz. Başvurumuza bu yapı için düşündüğümüz
binanın restorasyonunu yaptırmayı taahhüt eden bir ek belge de
sunacağız. Eğer projemiz hibe almaya hak kazanırsa Söz konusu
binanın restorasyonu proje süresince de devam edebilir mi?
Restorasyon devam ederken biz diğer proje faaliyetlerini diğer
yandan yapabiliriz. Bu konuda olması gereken en geç tarihi
vermeniz mümkün mü?

22
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Proje kapsamında hazırlanan ekleri sisteme yüklememiz gerekiyor
mu yoksa öncelikle sadece identification formu göndermemiz
sonrasında haziran ayı içinde imzalı diğer dokümanları göndermek
uygun mudur?

23

15.05.2019

ANNEX 5G – FINANCIAL STATEMENTS ekinde tablodaki “ Equity ”
yazan kısım eğer kamu kurumuysak mı dolduruluyor? Vakıf
Üniversitelerinde boş mu bırakılıyor acaba?

16.05.2019

1.
............ Belediyesini Başvuru Platformunda kayıtlı bir kuruluş
olarak görüyor musunuz? Yani sistemde kurum akreditasyonu
mevcut mudur?
2.
Başvuru formunu online doldurduktan sonra kim tarafından
imzalanmalıdır?
3.
İlk başvuruda doldurulması ve sisteme eklenmesi gereken
ekler nelerdir? Ek dosyaların tamamına ulaşamıyoruz?
4.
Proje faaliyetleri içinde çocuklara ve gençlere hayat boyu
kazanım sağlayacak eğitimlerin olduğu bir faaliyet silsilesi uygun
olur
mu?
Örneğin
çocuklara
girişimcilik
kültürünün
oluşturulmasına yönelik robotik kodlama vb. eğitimlerin verilmesi.
5.
Örnek başvuru metni almamız mümkün müdür?

24

7

- Proje faaliyetlerinin fiziki ortam gerektirdiği durumlarda
binanın/mekanın hazır olması gerekir ki aksi halde proje
faaliyetleri gerçekleştirilemez. Proje bileşenlerinin
gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihler ve bu tarihler
arasındaki senkronizasyon başvuru sahibi tarafından
rasyonel bir biçimde yapılmalı ve PTD’nin 6.3 bölümündeki
tabloya mantıklı bir biçimde yazılmalıdır.
- Proje Tanımlama Dokümanı ve zorunlu ekler elektronik
başvuru sistemine belirlenen son başvuru tarihi itibariyle
yüklenmeli ve resmi başvuru yapılırken Bakanlığa teslim
edilmelidir. Lütfen başvuruda sunulacak belgelere ilişkin
detaylar için başvuru rehberi 3.2 bölümüne bakınız. Sisteme
sonradan belge yüklemek mümkün değildir.
- Bu başvuru için Annex 5G yalnızca kısa listeye kalan projeler
için bilahare talep edilecektir. Lütfen başvuru rehberi bölüm
3.1’e tekrar bakınız.
- ...... Belediyesi sistemimizden 19.04.2019 tarihinde kullanıcı
adı almış görünmektedir. Sistemde akreditasyon
gerekmemektedir. Başkanlığımızca uygun başvuru sahibi
olarak değerlendirildiğinizde bildirmiş olduğunuz e-posta
adresine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile başvuru
sürecini başlatabilirsiniz.
- On-line başvuru tamamlandıktan sonra; PTD’nin bir çıktısı
alınarak başvuru sahibi kurumun yetkili temsilcisi tarafından
her sayfasına kurum kaşe/mühürü basılarak paraflanmalı ve
üst yazı ile Bakanlığımıza sunulmalıdır.
- Lütfen başvuru esnasında sunulması zorunlu dokümanlar ve
ekleri için çağrı rehberinin 3.1 bölümüne bakınız.
- Projelerin uygun faaliyetleri için lütfen çağrı rehberinin 1.3
bölümüne bakınız. Bu çağrı kapsamında sunulacak proje
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Yukarda belirttiğim teklif çağırısı için ............... belediyesi olarak
başvuru yapmak istiyoruz. Teklif çağrısını incelediğimde IT ve ar-ge
olarak belediyemizin bilişim sisteminin alt yapısı, ortak kullanılan
bir sistem ve programları üzerine bir teklif hazırlamak istiyoruz. Bu
konuda bilgilendirebilir misiniz?
Projemizde hedeflenen ürünlerin savunma sanayi kapsamındaki
uygulamalarını da bu proje kapsamına dahil edebilir miyiz, bu
konuda çalışan kurumları ortak/ paydaş olarak alabilir miyiz yoksa
bu konular çağrı kapsamı dışında mı tutulmaktadır?
Altyapımız için ekipman, makine alımı dışında oldukça maliyetli sarf
malzemelere ihtiyacımız bulunmakta, sarf malzemeleri de supply
bileşeni altında talep edebilir miyiz, burada bir bütçe alt sınırı
bulunmakta mı?
Projenin uygun bulunması halinde, müzakere aşamasında
başvuruda talep edilen ekipmanlar değiştirilebilir mi?
Araştırma altyapımızın ÇET raporundan muaf olduğuna dair bir
raporumuz bulunmakta, bu rapor haricinde başka bir rapor/ belge
gerekmekte midir?
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Alınan fiyat teklifleri kimin adına olmalı? Proje yürütücüsü
kurumun mu, yoksa Bakanlığın mı?
Partnerlerin imzalaması gereken ANNEX 5A’da belirtilen “ANNEX
H” ekler arasında bulunmamaktadır. Annex isminde değişiklik mi
söz konusudur?
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fikirlerinin hedeflediği kitle için lütfen Proje Tanımlama
Dokümanı Hazırlama Rehberinin 5.6 bölümüne bakınız.
- Daha önce yapılmış başvuruların üçüncü taraflarla
paylaşılması mümkün değildir. Projenizi sağlıklı bir biçimde
hazırlamak için lütfen Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama
Rehberini kullanınız.
- Belediyeler yalnızca yaratıcı endüstriler başlığında başvuru
sahibi/ortak olabilirler. Uygun başvuru sahibi / ortak için
lütfen çağrı rehberinin 2.1 bölümündeki tabloya bakınız.
Yaratıcı endüstriler başlığı altındaki uygun faaliyetler için
lütfen çağrı rehberinin 1.3 bölümüne bakınız.

- Savunma sanayi proje teklif çağrısı kapsamında yer
almamaktadır.
- Sarf malzemeleri uygun harcama kalemleri arasında yer
almamaktadır.
- 12-19 Nisan haftası soruları için yayınlanmış SSS tablosundaki
6. soruya verilen cevaba bakınız.
- Proje başvurusu ile birlikte çağrı rehberinde talep edilen
eklerin sunulması gerekmektedir. Ayrıca, projeye ilişkin varsa
fizibilite çalışması, talep analizi, pazar araştırması vb. gibi
raporlar destekleyici doküman olarak sunulabilir.

- Fiyat tekliflerinin başvuru sahibi kurum adına alınması
gerekmektedir.
- ANNEX 5A’da belirtilen “ANNEX H”’ye ilişkin atıf “Annex-2”
olarak düzeltilmiştir. Düzeltilmiş ek web sayfamızda
yayınlanmıştır.

Projenin co-financing kısmı da denetime tabi tutulacak mı?
Partnerlerin gerçekten o kadar katkı yapıp yapmadığının
raporlarda kanıtlanması gerekiyor mu?

- Projenin
ulusal
eş-finansmanı
Bakanlık
tarafından
karşılanacaktır. AB ve Bakanlığımız tarafından projeye
sağlanan finansman ve başvuru sahibi kurum ve ortakların
projeye ilişkin her türlü taahhüdü denetim kapsamında yer
alacaktır.

19 - 26.04.2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
10) 24.04.2019 - Soru: Üniversitemiz adına başvurusunu yapmayı
düşündüğümüz programınız hakkında; … Araştırma Enstitüsü
ortağımız olabilir mi? Cevap: … Araştırma Enstitüsü kamuya ait
araştırma merkezi kapsamında değerlendirildiği için hem başvuru
sahibi hem de proje ortağı olabilir.
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Yukarıda yer alan sorunun cevabında … Araştırma Enstitüsünün
hem başvuru sahibi hem de proje ortağı olarak yer olabileceği
yazıyor. Lakin Rehberin 2.1 Bölümüne bakıldığında Üniversitenin
başvurucu olduğu bir durumda "R&D Centers (Public)" uygun ortak
olamayacağı anlaşılıyor.
Yani sorunun cevabı olumsuz olması gerekir iken soruya ……'nın
hem başvuru sahibi hem de ortak olabileceği şeklinde global bir
cevap verildiğini düşünüyorum.

- Daha önce verilen cevapta ….. Araştırma Enstitüsü’nün
“kamuya ait olması” hususundan yola çıkılarak söz konusu
kurumun hem “başvuru sahibi” hem de “proje ortağı” olarak
uygun kuruluş olduğu kayıt altına alınmıştır.
- Bununla birlikte “başvuru sahibi”nin kesinlikte “üniversite”
olduğu ve başka herhangi uygun bir ortak bulunmaksızın tek
ortak olarak “….. Araştırma Enstitüsü”nün sunulduğu durum
çağrı koşulları gereğince uygun bir ortaklık yapısı değildir.

Yanlış mı değerlendiriyorum acaba?
12 - 19.04.2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevaplarında
yer alan
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Soru 7) 17.04.2019 - 2.1 ve 1.2 çağrıları için maksimum başvuru
sayısı her bir başlık altında geçerli değil mi? Örneğin 1.2 altında
Üniversite maksimum 1 başvuru yapabilir, 2.1 altında ise Üniversite
2 başvuru yapabilir değil mi?
sorusunun cevabı net bir şekilde verilmiş.
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2.1 Ar-Ge başlığı kapsamında üniversiteler “başvurucu”
sıfatıyla maksimum 2 proje sunabilmektedirler. Bununla
birlikte, başvuru sahibi olan kurum en fazla bir projede
ortak olabilir. Bu çerçevede, bir üniversitenin 2.1. Ar-Ge
başlığı kapsamında “başvurucu” sıfatıyla maksimum 2,
“ortak” olarak ise en fazla bir projede yer alması
mümkündür.

2.1 Ar-Ge kapsamında üniversite 2 proje sunabiliyor.
İlaveten 2 projede de ortak olarak yer alabiliyor, değil mi? Yani 2
başvurucu, 2 ortak olarak 4 projede yer alabiliyor değil mi?
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