12 - 19.04.2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

1

12.04.2019

Soru

Cevap

Rekabetçi sektörler hibe çağrı programına Belediyeler proje
sunabiliyor mu? Programın rehberini mail yoluyla gönderebilir
misiniz?

Organize Sanayi Bölgeleri, Başvuru Rehberinde yer alan başvuru
sahipleri arasında “İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar”
kapsamına giriyor mu?
2

12.04.2019
16.04.2019
17.04.2019

-

Rekabetçi Sektörler Programı proje teklif çağrısının “1.2.
numaralı Yaratıcı Endüstriler” faaliyet başlığına Belediyeler
başvuru sahibi olarak proje sunabilirler. (Uygun başvuru
sahibi ve ortaklık için lütfen çağrı rehberlerinin 2.1 bölümüne
bakınız.)

-

Çağrıya ilişkin tüm dokümanlara (rehberler dâhil)
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden
erişebilmekte olup, mail yoluyla iletilmesine ihtiyaç
bulunmamaktadır.

-

Organize Sanayi Bölge Yönetimleri “İş Dünyasını Temsil
Eden Çatı Organizasyonlar” kapsamında yer almaktadırlar.

-

Uygun başvuru sahibi / ortak tablosu dışındaki kurumlar ile
bu kurumların yereldeki birimleri proje başvurusu
yapamazlar. Dolayısıyla İl Özel İdareleri başvuru sahibi ya da
ortak (iştirakçi) olamazlar.

-

Organize Sanayi Bölge Yönetimleri ortaklık koşulunu
sağlamak suretiyle uygun başvuru sahibi olarak
değerlendirilecektir.

-

Lütfen bir önceki hafta yayınlanan soru/cevap tablosunun 8
numaralı maddesine bakınız.

İl Özel İdareleri iştirakçi olabiliyor mu?
2. dönem çağrılar kapsamında; Organize Sanayi Bölgeleri doğrudan
uygun başvuru sahibi midir?
Açık olan teklif çağrılarınız kapsamında organize sanayi bölgeleri
uygun başvuru sahibi midir?

3

15.04.2019

Faaliyet 2.1 kapsamında yapılacak başvurularda, gösterilecek
faaliyet alanının üniversite ya da Teknopark arazisi olmasında bir
sakınca var mıdır? Üniversite olarak başvuru yapmayı
düşündüğümüz bu projede kurgulanacak alan teknopark arazisi
içerisinde bulunmaktadır. Bu bir sıkıntı yaratır mı? Başvuru
aşamasında yer göstermek gerekmekte midir?
1
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4

17.04.2019

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM
&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20To
plant%C4%B1lar%C4%B1 sayfasında linki verilen 2019 Proje
Çağrısı Ekleri linkine tıkladığımızda indirilen Annexes_NHer5JA.rar
dosyası hata veriyor ve açılmıyor. Arşiv biçimi tanınmıyor veya
arşiv hasarlı şeklinde hata veriyor.

-

Web sayfamızdaki dokümanlara erişim için lütfen Chrome
veya Firefox kullanınız. Internet Explorer kullanmanız
halinde sıkıştırılmış klasörleri bilgisayarınıza kaydederken
sorunla karşılaşabilirsiniz.

-

5174 sayılı Kanun uyarınca kurulan Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ticaret Borsaları ile Organize Sanayi Bölge
Yönetimleri iş dünyasını temsil eden kuruluşlar kapsamında
değerlendirilmektedir.

-

Uygun başvuru sahibi / ortak tablosu dışındaki kurumlar ile
bu kurumların yereldeki birimleri proje başvurusu
yapamazlar. Dolayısıyla Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri
veya Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHİB) bu çağrı
kapsamında proje başvuru yapamazlar veya herhangi bir
projede ortak olamazlar.

-

Başvuru yapabilecek olan diğer kurumlar çağrı rehberinin
2.1 bölümünde gösterilmiştir. Bu bölümde yer alan tabloda
tanımlanmış kurumlar dışındaki kurum / kuruluşlar bu çağrı
kapsamında proje başvurusu yapamazlar veya herhangi bir
projede ortak olamazlar.

Bu eklerin taslaklarına ulaşabileceğimiz başka bir link var mıdır?

5

17.04.2019

- İş dünyasını temsil eden çatı organizasyonlar kimler oluyor?
- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başvuru sahibi olabiliyor mu?
-Kaymakamlık bünyesinde bulunan köylere hizmet götürme
birlikleri başvuru sahibi olabiliyor mu?
-İl Özel İdareleri başvuru sahibi olabiliyor mu?

2
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6

17.04.2019

1. Operasyon teklifimizin kabul edilmesi durumunda protokol
imzalandıktan sonra alınacak makine-ekipmanın teknik
özelliklerinde değişiklik yapılabilir mi? Aynı ürünün üst modelinin
alınması, bütçeden makine çıkarılması ya da bütçeye yeni makineekipman eklenmesi gibi değişiklikler mümkün mü? Başvuru
aşamasında sunulan bütçe tavan niteliğinde mi?
2. Üniversitelerin başvuru sahibi olması durumunda uygunluk
kriterlerini sağlayacak bir ya da birkaç ortağı (sanayi odası, STK
gibi) varsa bunun yanı sıra üniversite ya da TGB gibi bir kurumla
da ortak olabilir mi?

3

-

Proje teklifinin kabul edilmesinden sonraki süreçte alınması
öngörülen makine/ekipmanın teknik özelliklerinde
değişiklik yapılmaması temel prensiptir. Ancak günün
koşulları, proje ihtiyaçlarının gerektirmesi, entegre
sistemlerde cihaz/makine ihtiyacı ortaya çıkması, teknolojik
değişiklikler vb. dikkate alınarak güncelleme yapılması
mümkün olabilmektedir.

-

Proje teklifinin kabul edilmesi sonrasında talep edilen
makine/ekipmanın eklenmesi / çıkarılması zorunlu haller ve
yeterli gerekçe oluşturulmaması durumunda mümkün
değildir. Zorunlu haller ve yeterli gerekçe olmaması
durumunda oluşan maliyet farkı proje bütçesine dâhil
edilemez ve ilk sunulan haliyle makine / ekipman temin
edilir.

-

Proje teklifi esnasında sunulan bütçe limitleri tavan
niteliğinde olmamakla birlikte bu çağrıya özel olarak
belirlenmiş proje bütçeleri tavan olarak alınmaktadır.

-

Üniversitelerin başvuru sahibi olması durumunda uygun
ortaklık koşulunu sağlamak kaydı ile farklı veya benzer
hukuki statüye sahip ilave ortak alınabilir.
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Proje başvurularında Ortaklık zorunludur.
Başvuru Sahibi ile Ortak hukuken aynı tür/tip kurumlar olamaz.
Faaliyet 1.2 ve Faaliyet 2.1’e ilişkin başvuru sahibi ve ortak
olmaya ilişkin koşullar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler

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?

1. Bu başlık altında yalnızca teknik yardım içeren proje
önerisi sunulması durumunda ortaklık şartı
aranmayacaktır.
2. Her bir başvuru sahibi yalnızca bir başvuru yapabilir.
3. Başvuru sahibi olan kurum en fazla bir projede ortak
olabilir.
4. Bir kurum en fazla iki projede ortak olabilir.
Faaliyet 2.1 – Araştırma ve Geliştirme
1. Üniversiteler en fazla iki proje başvurusu yapabilirler.
2. Üniversiteler dışındaki uygun kurumlar yalnızca bir proje
başvurusu yapabilirler.
3. Başvuru sahibi olan kurum en fazla bir projede ortak
olabilir.
4. Bir kurum en fazla iki projede ortak olabilir.
Hem Faaliyet 1.2 hem de 2.1 altında başvuru / ortaklık matrisi
(tablosu) asgari gerekliliği göstermektedir. Bu gereklilik
karşılanmak şartı ile ilave ortak (benzer hukuki statüye sahip
veya farklı fark etmez) alınabilir.

4
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8

9

17.04.2019

17.04.2019

- Projelerin katkı sağlamasını beklediğiniz temel program
göstergelerinden (Girdi maliyetlerini (enerji dahil) azaltan KOBİ
sayısı vs.) öncelik sırası bulunmakta mıdır? Proje kapsamında bu
göstergelerden hepsini karşılamak gerekli midir?
- Ayrıca TTO olarak başvuru yaparken bağlı olduğumuz
üniversiteden izin almamız gerekli midir?

-Bilindiği üzere proje faaliyetleri için gerekli olan uygulama binası
için inşaat giderlerine destek sağlanılmıyor. Farklı kamu
kurumun/larından tahsis olarak değil de protokol ile kullanım
hakkı kazanmamızda bir sakınca var mı? Herhangi bir tapu şerhi,
süreli protokol isteniyor mu?
- Projenin uygulama süresi dolduktan sonra ne kadar süre
sürdürebilirlik faaliyeti isteniyor? (10 yıl, 20 yıl gibi bir süre
talebinde bulunuluyor mu?)

5

-

Proje önerilerinin Rekabetçilik ve Yenilik Sektör
Operasyonel Programının çıktı veya sonuç göstergelerine
yapacağı katkı için herhangi bir öncelik sıralaması yoktur.

-

Proje önerilerinin en az bir göstergeye (birden fazla
göstergeye de katkı sağlanabilir) katkı sağlaması zorunlu
olup göstergelere yapılan katkı değerlendirme esnasında
dikkate alınacaktır. (Lütfen çağrı rehberlerinin
Değerlendirme ve Seçim Süreci başlığı altındaki
değerlendirme kriterleri tablosuna bakınız)

-

TTO’ların başvurularını yaparken izin almaları konusunda
serbestlik bulunmaktadır. TTO’lar ulusal mevzuat
kapsamında kuruluş tiplerine ve karar alma mekanizmalarına
göre ilgili mercilerden izin almak durumunda kalabilirler.
(Yönetim kurulu, üniversite vb.) Bu konuda ulusal mevzuat
hükümleri takip edilmelidir.

-

Proje uygulaması için gerekli olan bina başvuru sahibi /
ortaklar tarafından karşılanmalıdır. Binaların proje için
kullanılmasına ilişkin yöntem ulusal mevzuat hükümlerine
göre (tahsis kararı, kullanım hakkı, protokol, kiralama vb.)
yapılmak zorundadır.

-

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı
kapsamında finanse edilen gelir getirici projelerde en az
2031 yılına kadar kurumsal ve finansal sürdürülebilirlik
gözetilecektir.
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10

18.04.2019

- Ajans olarak başvuru sahibi ve ortak olarak kaç projede yer
alabiliriz?
- Karaman Konya illeri için farklı projeler hazırlama imkanımız var
mı?
- Diğer kurumların başvuru sahibi olarak hazırlamış oldukları en
fazla kaç projede ortak olarak yer alabiliriz?
- Ortak olmamız başvuru sahibi olarak proje sunmamıza engel
teşkil eder mi?

-

Başvuru sahipliği ve ortaklık koşulları için lütfen 9. Sorunun
cevabına bakınız.

-

Başvuru sayısı limitleri dikkate alınarak farklı projeler
hazırlanması mümkündür.

-

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı
kapsamında açılmış bulunan; 1.2 numaralı yaratıcı
endüstriler ile 2.1 numaralı ar-ge başlıklarında “inşaat”
uygun maliyet değildir. Lütfen çağrı rehberinin 2.3 başlığı
altındaki uygun olmayan maliyetler bölümüne tekrar
bakınız.

-

KOBİ’ler ve bireysel girişimciler uygun başvuru sahibi
değildir. Uygun başvuru sahipleri için lütfen çağrı rehberinin
2.1 bölümüne bakınız.

-

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı
kapsamında uygulanan projelerde yükleniciler dışındaki
aktörlere herhangi bir isim altında dolaylı veya doğrudan
herhangi bir kaynak aktarımı yapılmamaktadır.

Projede İnşaat faaliyetleri uygun maliyet olarak gözükmektedir. Bu
inşa işlerinin kapsam ve sınırı nelerdir? Örneğin bölgemizde
yatırım yapacak herhangi bir girişimci fabrika kurmak istediğinde
OSB üzerinden bu hibeden yararlanabilir mi ,öyle ise şartları
nelerdir?
11

18.04.2019
Kobi(girişimciler)ler böyle bir hibeden yararlanabilirlerse OSB
proje ortağı olarak mı yer almalı yoksa asıl başvurucu olarak mı
süreç ilerler ?
Son olarak kaynak aktarımı noktasında OSB ve yatırımcı firma
arasında nasıl bir paylaşım öngörülür?

6
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-

12

18.04.2019

İkinci Dönem Proje Teklifi Çağrısı Bilgilendirme Broşüründe yer
alan uygun başvuru sahipleri bölümünde "Araştırma Merkezi
(Kamu)" ibaresi konusunda bilgi eksikliğimiz bulunmaktadır.
........ Robotik Arge Merkezi bir özel sektör limited şirketi olduğu
için bizde bu başvuruyu yapabilir miyiz? Araştırma Merkezi
(Kamu) ifadesi ne anlama gelmektedir?

7

Proje Teklif Çağrısı Rehberlerinde uygun başvuru sahibi ve
ortak olarak sunulan "Araştırma Merkezi (Kamu)"
ifadesinden tüm ortakları kamu tüzel kişiliğine haiz ve kar
amacı gütmeyen kurumlar olan Araştırma Merkezleri
(örneğin, Üniversiteler bünyesinde kurulan Ar-Ge
Merkezleri) kastedilmektedir. Bu çerçevede, 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında özel sektör
tarafından kurulup işletilen Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım
Merkezleri başvuru sahibi ve/veya ortak olarak bu çağrı
döneminde proje teklifi sunamamaktadırlar.

Soru iki yönden değerlendirilmelidir.
Alınacak cihazların sigortalanması ile ilgili mevzuata uygun bir yol
belirlenmesi gerekmektedir.
Bir devlet üniversitesi olarak genel koşullarda techizatlarımıza
sigorta yaptıramıyoruz. İlgili bütçe kalemi ve açıklaması şöyle:

13

18.04.2019

**********************
03.5.4.02 Sigorta Giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas
giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet
mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak;
- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve
bunlara ait depolama yerlerinin sigorta giderleri,
- Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait
eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta
zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya
kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta
zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun
gördüğü hallerde tam kasko),
- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta giderleri,
- Taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri,
- İlgili mevzuatı gereği sigortalanması zorunluluğu bulunan bina,
taşıt, malzeme vb. sigorta giderleri.
**********************

1. Eğer proje kapsamında alınacak makine-ekipman üniversite /
fakülte envanterine alınacak ve bu makine-ekipman
üniversitede test ve deney amaçlı ya da yalın araştırma –
geliştirme odaklı biçimde akademik personel ve/veya
öğrenciler tarafından kullanılacak ise; Rekabetçi Sektörler
Programının hedef kitlesi olan girişimcilere / KOBİ’lere
hizmet etme amacından uzaklaşılma ihtimali ortaya
çıkacaktır. Bunun yanında proje önerisi gelir oluşturucu
biçimde tasarlanır ise, işletme modelinin ne olması gerektiği
de göz önüne alınmalıdır.
Bu modelin önerilmesi durumunda ulusal mevzuatın
gerekleri gözetilir ve sigorta konusunda Yargıtay’ın ilgili
dairesinin Bütçe Kanununa dayanarak farklı durumlar için
geliştirmiş olduğu “devlet mallarının sigorta edilmemesi
esastır” hükmü çerçevesinde hareket edilebilecektir.
Ancak IPA kapsamında alınan makine/ekipmanın sigorta
edilmesine ilişkin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülükler dikkate alınarak ilgili Bakanlıklar ile temasa
geçilerek süreç içerisinde çözüm üretilmesi de mümkün
görünmektedir.

2. Birinci maddede ifade edildiği üzere gerek hedef kitleye
hizmet sunabilme hem de işletme modelini kurabilme adına
en uygun modelin “6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Burada iki kritik hususun altını çizdim. Esas olan, devlet mallarının
Desteklenmesine Dair Kanun” ve bu Kanunun uygulanmasına
sigorta yapılmamasıdır. Eğer desteğin mevzuatı şart koştuğu için,
ilişkin yönetmelik hükümleri dikkate alınarak kurulması
son satırdaki istisna durumu kapsamında sigorta yaptırabiliyorsak,
olduğu öngörülmektedir.
bununla ilgili bakanlığınızca resmi bir yazı faydalı olacaktır, aksi
halde Sayıştay burayı tartışır ve iş soruşturmaya gidebilir.
Bu durumda makine / ekipmanın sigorta edilmesi konusunda
mevzuat perspektifinden bir sorun çıkması önlenmiş
olacaktır.
8
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-

başvurusu esnasında merkezi idarenin ön onayının alınması,
proje fikrinin merkezi idarenin stratejik planlamasında yer
alması vb. projenin uygun olmayan maliyetlerinin
karşılanması açısından yararlı olacaktır.)

- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Merkez
Araştırma Enstitüleri, Bölgesel Araştırma Enstitüleri, Konu
Araştırma Enstitüleri Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme proje
teklif çağrısına uygun başvuru sahibi mi?
- Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme proje teklif çağrısı rehberin
12. Sayfasında belirtilenler dışında ve rehberde tanımlanan
uygunluk kriterleri çerçevesinde bütün sektörlerin araştırma ve
geliştirme odaklı projelerine açık mıdır?
14

19.04.2019
- Teknik Destek Mal İhalesi sonucunda satın alımı gerçekleşecek
ürünler Başvuru Sahibi ve Ortakları dışında farklı bir tüzel kişiliğe
zimmetlenebilir mi? Söz konusu tüzel kişiliğin yapısının bu
sorunun cevabı üzerinde bir etkisi var mıdır? Bu tüzel kişiliğe
başvuru sahibi ve ortaklarından en az birinin ortak olması veya
olmaması, satım alımı gerçekleşen ürünlerden nihai olarak
faydalanacak KOBİ’lerin ortak olması ve/veya tüzel kişiliğin kamuözel hisse dağılımının bu sorunun cevabının içeriği üzerine bir
etkisi var mıdır?

9

Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yerelde
çeşitli adlar altında kurulmuş (merkez laboratuvarı, enstitü
vb.) ve hisselerinin tamamı kamu kurumlarına ait olan
yapılar proje başvurusu için uygun taraflardır. (Proje

-

Faaliyet 2.1 altında çağrı rehberinin 12. Sayfasında belirtilen
yasaklı sektörler dışında kalan bütün sektörlere yönelik
proje fikirleri geliştirilebilir.

-

Tedarik ihalesi sonucunda temin edilen makine/ekipman
gelir getirici projelerde proje uygulamasının
tamamlanmasını müteakiben Türk Ticaret Kanunu vb. ulusal
mevzuat hükümleri uyarınca “yürütücü yapılara”
devredilebilmektedir. Proje Başvuru Sahibi Kurum, Proje
Ortakları ve diğer uygun üçüncü taraflar proje çıktılarının
devredileceği “yürütücü yapıların” ortağı olabilmektedir.
Ancak, KOBİ’ler ve girişimciler söz konusu “yürütücü
yapıların” ortağı olamamaktadır. Yürütücü yapıların sermaye,
tür, nitelik ve ortaklarına ilişkin detaylar proje önerisinin
ihale aşamasına geçişi esnasında başvuru sahibi ile yapılacak
“Operasyonel Anlaşma” ile proje uygulamasının
tamamlanması sonrasında imzalanacak “Kapanış
Protokolünde” belirlenmektedir.
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Rekabetçi Sektörler Programı için Kobilere yönelik arge ve
inovasyon kapasitelerini geliştirecek hizmetle sunarak imalat
sanayindeki firmaların kapasitelerini geliştirecek ve ürünlerini
daha kolay ihraç edebilecekleri bir destek mekanizması kurmayı
planlıyoruz.
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Bu çerçevede ar-ge faaliyeti kapsamında başvuru yapmayı
planlıyoruz ancak başvuru formunda yazan TRL 3-TRL 9
seviyelerini konusunda sorularımız olacak. Bu seviyedeki bir artışı
sağlamak için bir tesis kurulması gerekiyor ki süreci tek elden
takip edebilelim. Sadece hizmet kalitesini arttırarak hizmet
çeşitliliği aracılığıyla TRL seviyelerindeki artışı gözlemlememiz çok
zor.
Bu durumda ağ oluşturma ve Kobileri ar-ge ve inovasyon
konusunda destekleyecek hizmet sunumları için TRL seviyesini ne
ölçüde dikkate almalıyız.
Bu konuda biraz daha açıklayıcı bilgiler sağlayabilir misiniz?

10

ARGE Projelerinde asıl amaç gerek özel sektörde gerekse de
Kamu ve Üniversitede yapılan bilimsel araştırmaların ilk
aşamada sanayiye dönük olarak laboratuvar ortamında
geliştirilmesi/modellenmesi ve nihayetinde ekonomik değere
dönüştürülerek ticarileştirmesidir. Bu kapsamda TRL
Seviyesinin takibi ile ARGE projelerinin takibi tüm gelişmiş
ülkelerde genel geçer bir yaklaşımdır.
Bu bağlamda 2.1 Araştırma Geliştirme Çağrısı da bu yaklaşım
üzerine kurgulanmış ve verilecek kamu desteği ile faydalanıcı
kurum ve ortaklarının geliştirmeye açık Potansiyel Ürünlerinin
ticarileştirmeye yaklaşması amaçlanmıştır. Bu nedenle
başvurucuların Annex-5D Potansiyel Ürün Portföyü sunması
beklenmektedir. Ürün portföyü değerlendirmede yüzde 8’lik bir
paya sahip olacağı için portföyü güçlü olan başvurucular
puanlamada daha avantajlı konumda olacaklardır. TRL
seviyelerinde yükseltme yapmak için tesis/merkez kurma
zorunluluğu çağrı rehberlerinde şart koşulmamıştır. Var olan
araştırma altyapıları da proje kurgusu içerisinde doğru
tanımlanarak konumlandırıldığında, başvuru uygun olarak kabul
edilecektir.
Diğer taraftan herhangi bir ekonomik sektörde Araştırma ve
Geliştirme ile Ürün Geliştirme birlikte yapılması da doğaldır.
Özellikle ithal ikamesinin hedeflendiği ve lisanslı üretim yerine
özgün ürünlerin üretilmesine destek hem bu çağrının hem de
destek programının temel amaçlarından bir tanesidir. Çağrı
rehberlerine ve proje kurgularına bu açıdan bakılması
önerilmektedir.
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Yaratıcı Endüstri ve AR-GE program öncelikleri için başvuran ve
ortakların uygunluk kriterleri hakkında detaylı bilgi verebilmeniz
mümkün müdür? Tabloya baktığımızda Üniversite-Üniversite iş
birliğinin uygun olmadığını görmekle beraber dipnotları
okuduğumuzda bu iş birliğinin yapılabileceğini görmekteyiz.
Üniversite olarak yaratıcı endüstri programına başvuru
yapabiliyor muyuz?

11

Lütfen 7 numaralı sorunun cevabına bakınız.

