17 - 24 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

1

2

3

Soru

Cevap
- Lütfen 6-10 Mayıs Haftası için yayınlanan SSS soru 14’e ve 1017 Mayıs Haftası için yayınlanan SSS 3-4 ve 5 numaralı
sorulara verilen cevaplara bakınız.
- Evet, proforma faturayı düzenleyen firmanın yetkilileri
tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
- Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği yerli bir
üründe eğer “yerli malı belgesi” çıkarılmamışsa üç teklif
içerisinde sunulması ve proje kapsamında tedarik edilmesi
mümkün değildir.
- Gerekli değildir.
- Projede alınacak ürünlerin menşeilerinin Avrupa Birliği
tarafından belirlenen uygun ülkelerden olması zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu ülkeler sadece Avrupa Birliği ülkeleri
olmayıp uygun ülkeler listesine
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do;JSESSIONI
D_PUBLIC=bcLfDxPIb9ptTWlpMUaAvfFqrUDfchaASMerk_0t
B7AXSgHGbwY5!-378206876?chapterTitleCode=A
adresinde yer alan ek A2a belgesinden ulaşılabilir. Diğer
taraftan proje sonuçlarına ulaşma açısından alternatifsiz ve
elzem olan ve menşei uygun olmayan ürün veya ürünler var
ise gerekçeleri çok iyi açıklanmak kaydıyla Avrupa
Komisyonuna bu ürün veya ürünler için istisna başvurusu
yapılabilmektedir. Ancak, söz konusu başvurunun Avrupa
Komisyonu tarafından uygun bulunması ve onaylanması
gerekmektedir.

17.05.2019

29 Mayıstan önce başvuruda belirlemiş olduğumuz binanın, belirli
nedenlerden dolayı daha sonra değişmesi gibi bir durum söz konusu
olur mu?
Proforma faturaların kaşeli imzalı olması gerekli mi?
Yerli bir ürünün, firma tarafından yerli malı belgesi çıkarılmamışsa
3 teklif içerisinde sunma şansımız var mı?
Proforma faturalar Türkçe geliyor. Çeviri yapılmasına gerek var mı?

18.05.2019

Alacağımız ürün AB sınırları içerisinde üretilmiyorsa ABD ya da Çin
malı ürünler olabilir mi?

19.05.2019

24.04.2019 tarihinde sorulan “Üniversitemiz adına başvurusunu
yapmayı düşündüğümüz programınız hakkında; Ulusal Bor
Araştırma Enstitüsü ortağımız olabilir mi?” sorusuna “Ulusal Bor
Araştırma Enstitüsü kamuya ait araştırma merkezi kapsamında
1

Lütfen 13 numaralı sorunun cevabına bakınız.

değerlendirildiği için hem başvuru sahibi hem de proje ortağı
olabilir.” Şeklinde cevap verilmiştir. Ancak başvuru rehberinde
üniversitelerin başvuru sahibi olacağı projelerde kamu araştırma
merkezlerinin ortak olamayacağı belirtilmiştir. Soruya verdiğiniz
cevaba istinaden söz konusu ortaklığın geçerli olabilmesi için
birtakım kriterlerin veya ön koşulların sağlanması mı gereklidir (ör:
İş dünyası çatı kuruluşu ve kalkınma ajanslarının da projede ortak
olması gibi), yoksa Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kamu araştırma
kurumu olmasına rağmen farklı bir statüde değerlendirildiğinden
ortak olabilir mi?

4

5

6

7

20.05.2019

Başvuru yaparken hizmet sözleşmelerinde (ister danışmanlık ister
hizmet alımı) uygulayacağımız bir format var mı?

- Bu proje teklif çağrısına başvururken kullanılacak
dokümanlar çağrı rehberlerinin “3.1 Application Documents”
başlığı altında listelenmiştir. Bu bölümde istenen
dokümanların dışında başka bir doküman hazırlanıp
sunulmasına bu aşamada ihtiyaç bulunmamaktadır.

20.05.2019

Proje içeresinde tasarım için tedarik edilecek bilgisayarların
menşeilerinin Avrupa dışı olması sıkıntı teşkil eder mi? İhtiyaç
duyulan laboratuvar malzemelerinin her biri için proforma almak
gerekli midir? Proforma almak için belli bir alt limit nedir?

- Lütfen 29 Nisan – 3 Mayıs Haftası yayınlanan SSS 1, 2 ve 4
numaralı soruların cevaplarına bakınız.

20.05.2019

Çağrı kapsamında alınacak hizmet ve ekipmanın KDV’sinin
partnerler tarafından mı ödenmesi gerekiyor? Ana bedel Bakanlık
tarafından ödenirken KDV’ler ayrı olarak nasıl ödeniyor?

20.05.2019

Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönem proje teklif çağrısı
kapsamında 20 milyon avro ile imalat sanayiine katkı sağlayacak
yaratıcı endüstrileri destekliyoruz programınız hakkında bilgi almam mümkün müdür? İlimiz ...... Yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti seçilmiştir. Milli Mücadelemizde sevk ve idare görevini
üstlenen ........................., ...................İskelesi’nden başlayıp Anadolu’ya
yayılan tarihini, .......................nden halka hitap eden Mehmet Akif’i, 10
Aralık 1919 Kadın Mitingini, ............ Bacı’yı ve Milli Mücadelede görev üstlenen teşkilatlar ile ünlü şahsiyetleri yaşatacağımız ................
Müzesini kuracağız. Tarihimizi ve kültürümüzü yaşatırken gelecek
nesillere de aktaracağız. Panorama ....................Müzemizin kurulumu
2

-

Satın alımların hepsi proje sahibi adına Bakanlığımızca
gerçekleştirilecek olup KDV muafiyeti bulunmaktadır.
Dolayısıyla proje yararlanıcılarının herhangi bir KDV ödemesi
yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Mevcut çağrımız kapsamında Belediyeler “yaratıcı
endüstriler” başlığı altına başvuru sahibi ya da ortak
olabilmektedirler. Yaratıcı endüstriler başlığı altında
desteklenebilecek “uygun faaliyetler” için lütfen çağrı
rehberinin “1.3 Types of Activities” bölümüne bakınız.
Müze kurulumu mevcut proje teklif çağrısı kapsamında
uygun faaliyet değildir.
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21.05.2019

için sağlanabilen destekler hakkında bilgi alabilmemiz mümkün
müdür ?
IPA Rekabetçi Sektörler 2. Dönem Program Çağrısı, Yaratıcı
Endüstriler başlığı için bütçeleme bölümüyle ilgili aşağıdaki soruları
cevaplayabilmeniz mümkün müdür?
- Bir eğitim verdiğimizde bu eğitimin; eğitmen ücreti, eğitmen
ulaşımı, eğitmen konaklaması, eğitim mekan ücreti, eğitim
catering ücreti, eğitim not defteri ve çanta gibi dağıtılabilir malzemeleri uygun gider kalemi midir?
- Bir yurt dışı ziyaretinde; dernek personeli, dernek yönetim
kurulu veya herhangi bir geliştiricinin ulaşım, konaklama,
etkinlik kayıt ücreti, gündelik ücreti uygun gider midir?
- Yurt içi veya dışı bir fuarda stand alanı kurmak için gerekli
kurulum maliyetleri, donanım, fuar görevlisi ücretleri, fuar kayıt
ücretleri, alan ücretleri uygun gider olabilir mi?
- Bir şirketten eğitim hizmeti alsak alt kalemleri olmaksızın
topluca uygun gider olur mu?
- B2B bir etkinlik yapmak istesek (uzmanlık artışı hedefli) mekan
ücreti, katılımcıların ulaşım ve konaklaması, tasarım ve tanıtım
malzemeleri, catering ücretleri gibi etkinlik maliyetleri uygun
gider midir?
- Hizmet alımında projede biz bu hizmeti şundan alacağız
diyebiliyor muyuz yoksa mutlaka ihale yapıp teklifler mi
almalıyız?
- Uluslararası fuar, çalıştaya katılımlarda karşılanacak giderler
detaylı bir şekilde belirtilebilir mi? Örnek olarak bu karşılama
kısmında konaklama karşılanıyor ama uçak biletleri dahil
edilemez gibi bir detay bulunmakta mıdır?
- Personel giderleri karşılanmıyor. Ancak eğitime veya fuara
katılacak personellerin giderleri karşılanabilir mi?
- Proformaları toplanan makine ekipmanlarda, proformalarda
belirtilen ücretten daha düşük bir ürün bulunup alındığında
bütçe karşılamada değişiklik oluyor mu? Yani proformada
belirtilen tutara ve özelliğe uygun ürün olmadığında da bütçe
3

Bu soruda sayılan bütün faaliyetler proje önerisinin “teknik
yardım bileşeni” içerisinde alt faaliyetler olarak
değerlendirilmelidir. Projenin niteliği ve içeriği gereği
yapılması gereken her türlü eğitim, çalışma ziyareti, fuarlara
katılım, B2B faaliyetleri vb. alt faaliyetler olarak teknik
yardım bileşeni altında gruplandırılıp dizayn edilerek bu
faaliyetlere ilişkin maliyetler (seyahat, konaklama, stand
kiralanması, tanıtım materyalleri vb.) bütçe içerisine derç
edilebilir.
Proje sahibi / ortakların projede yer alan personeli teknik
yardım altındaki tüm faaliyetlere katılım sağlayabilirler. Bu
katılıma ilişkin oluşacak maliyetler (seyahat, konaklama vb.)
uygun harcama olarak değerlendirilir.
Projeler içerisindeki tüm satın alım süreçleri (makine,
ekipman ve hizmet/ teknik yardım) Bakanlığımız
gözetiminde AB satın alma kuralları (PRAG) kapsamında
yürütüleceği için proje sahiplerinin hizmet alımı gerektiren
nitelikteki faaliyetleri için teklif almasına gerek
bulunmamaktadır. Hizmet alımlarının bütçelendirilmesi
sürecinde “2019 Proje Çağrısı Başvuru Ekleri” içerisinde yer
alan Annex-3 ve “Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama
Rehberi” talimat ve önerileri takip edilmelidir.

9
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21.05.2019

21.05.2019

karşılanmaya devam mı ediyor, yoksa kurum böyle bir
değişiklikte kendisi mi karşılıyor bütçeyi?
Bu çağrı kapsamında proje başvurusu yapmak istiyoruz ancak
birkaç makine için proforma alma sıkıntısı yaşıyoruz. Satın almak
istediğimiz makinelerin proforma faturaları yerine online satış
mağazalarından fiyatlarını belirleyip ekran görüntüsü olarak
projeye eklememiz mümkün müdür?
IPA 2.1 Başlığında hazırladığımız Proje kapsamında,
- Özellikle AB fonlarının ve önemli bileşenlerine yönelik Eğitim
programları hazırlamayı düşünmekteyiz. Değişik kurumlar ile
irtibat halindeyiz. Ancak aynı eğitim içerikleri bakımından
yetkin olan başka kurumlar olmaması durumunda ve giderleri
için tek teklif yeterli olabilecek midir? Proje bütçesinde eğitim ve
seyahat giderlerinin karşılanması açısından sorun olur mu? Ve
gene AB’den deneyimli ve konusunda uzman kişileri
(danışmanlık firması değil) Proje kapsamında eğitim vermek
üzere davet edebilir ve bütçe ayırabilir miyiz?
- Ekipmanların
bakım
giderleri
proje
kapsamında
karşılanabilecek midir?
- Bazı danışmanlık programları için (mentorluk gibi) proje
bütçesine Fon ayırmamız sorun olur mu?

-

Maliyeti 10.000 Euro’nun üzerindeki ürünler için proforma
alınması mecburidir. Lütfen çağrı rehberleri “3.1 Application
Documents” kısmına ve 29 Nisan – 3 Mayıs Haftası için
yayınlanan SSS 2. Sorunun cevabına bakınız.

-

Projeler kapsamında yer alan ve hizmet alımı gerektiren tüm
faaliyetler teknik yardım bileşeni altında gruplandırılmalıdır.
Söz konusu teknik yardımın içeriği ile ilgili üçüncü taraflarla
irtibata geçilmesi ve teklif alınması gerekmemektedir.
Teknik yardım altında alınacak eğitim hizmetleri için belirli
bir kişi / kurum adres edilemez.
Makine ve ekipmanların bakım, onarım, sigorta vb. (işletme)
giderleri proje sahibi / ortaklar tarafından karşılanır.
Mentörlük faaliyeti teknik destek bileşeni altında alt bir
faaliyet olarak yer alabilir ve teknik yardım bileşeninin
bütçesi oluşturulurken alt kırılımda gösterilebilir.

-

-

11

12

22.05.2019

Yaratıcı Endüstriler başlığı için hazırlamakta olduğumuz projemiz
için Annex 5D içerisinde açıklamamız gereken ürün bilgileri neler
olmalıdır, birden fazla ürün grubuna yer verebilir miyiz ve ne kadar
detaya yer verilmesi gerekir?

22.05.2019

Proje kapsamında yapılan business planda bahsedilen 1. Yıl proje desteğinin alındığı ilk yılı mı yoksa proje desteği sona erdikten
sonra ki 1. Yılı mı göstermektedir?
Saha ziyareti kapsamında sadece Avrupa’da ki merkezler mi ziyaret edilebilir? Yoksa Avrupa dışında proje konusu ile ilgili ziyaretler
yapılabilir mi?
4

Yaratıcı endüstriler başlığında Ar-Ge başlığı için talep edilen
“Portfolio of Potential Products” ekinin sunulmasına gerek
yoktur. Yaratıcı endüstriler başlığında sunulacak projelerin
Annex 5D’sinde “Legal Entity Sheet for the Applicant and
Partner(s)” ekinin sunulması gerekmektedir. Söz konusu ek
ise yalnızca kısa liste aşamasına geçen proje önerileri için
istenecektir.
İş planında 1. yıl proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takip
eden yıl (kamu finansmanı sonrası dönem) olarak dikkate
alınmalıdır.
IPA II kapsamında ancak uygun ülkelere saha ziyareti
yapılabilir. Bu ülkelerin listesine
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do;JSESSIONI

Proje kapsamında hangi ekler proje başvurusu esnasında
doldurulmalı ve iletilmelidir?
-

13

22.05.2019

Ar-Ge bileşeni için Üniversitenin BAŞVURUCU olduğu bir projede
.......EN'in ORTAK olarak yer alabilmesi için en az bir ortağa (İş
Dünyası Temsilci Kuruluşu, Kalkınma Ajansı, Belediye, Sektörel
Kuruluş) daha ihtiyaç var. Aksi takdirde proje ön şartları sağlamamış oluyor.

D_PUBLIC=bcLfDxPIb9ptTWlpMUaAvfFqrUDfchaASMerk_0t
B7AXSgHGbwY5!-378206876?chapterTitleCode=A
adresinde yer alan ek A2a belgesinden ulaşılabilir.
Bu proje teklif çağrısına başvururken kullanılacak
dokümanlar için çağrı rehberlerinin “3.1 Application
Documents” başlığına bakınız.

Evet.

Doğru mudur?
-

14

22.05.2019

-

15

22.05.2019

- Yaratıcı endüstriler yer alan personel başka bir projede yer
alabilir mi?
- Yaratıcı endüstriler başvurumuzda danışma kurulunda yer
alacak öğretim üyeleri başka projede görevlendirebilir mi?
- Proje başvurusunda hangi personellerin CV’lerinin gönderilmesi
gerekmektedir?
-

16

22.05.2019

Başvuru portalında “Total Budget” kısmında AB katkısı ve Ulusal
katkı bölümlerini neye göre dolduracağız? Sistemde %85
görünüyor. Otomatik olarak toplam bütçeyi bölecek miyiz?
ERA, katkı olarak bir miktar göstermek zorunda mıdır?
Projenin personel masrafı ERA katkısı olarak hesaplanarak
başvuru dosyasına yazılmalı mıdır?
Belediye olarak başvuracağız. Proje ortağı olan Üniversiteden
hizmet alımı yapabilir miyiz?
-

Annex 4’te 11 pt den daha küçük yazı karakteri kullanmayınız diye uyarı var, diğer tüm dökümanlar içinde geçerli mi? Yazı
tipinin de önemi var mı?
5

Başvuru sistemimizdeki bütçe bölümünde bu aşamada oran
değişikliği yapmanıza gerek yoktur. AB ve Türkiye katkısı
oranları, projenizin destek almaya hak kazanması halinde
daha sonra belirlenecektir.
ERA proje bütçesine herhangi bir katkı göstermek zorunda
değildir.
Proje hazırlığı ve yürütülmesi esnasında yer alan personele
ilişkin hiçbir harcama proje bütçesi içerisine alınıp uygun
harcama olarak değerlendirilmez.
Proje uygulaması aşamasında ortağınız olan üniversiteden
hizmet alımı yapamazsınız.
Taraflar başvuru yaparlarken hangi başlık altında hangi
personeli ile süreci yürüteceklerine kendileri karar
vereceklerdir.
Başvuru esnasında proje hazırlık ve uygulama aşamalarında
görev alacak ve Proje Tanımlama Dokümanının 6.1
bölümünde belirtilen Operasyon Koordinasyon Biriminde
görevlendirilecek personelin CV’si sunulmalıdır.
Proje başvurusunda sunulacak Proje Tanımlama Dokümanı
Elektronik Başvuru Sistemi üzerinde oluşturulacaktır. Sistem
yazı karakterini otomatik olarak belirlemektedir. Proje

-

-

TÜM ANNEXLER de ilk sayfada üst bilgi örneğin ANNEX 5D iken
diğer sayfalarda geçen seneki format olan ANNEX L çıkıyor, elle
düzelterek devam ediyorum sorun olur mu? Sizin koyduğunuz
gibi kalması mı uygun olur?
ANNEX 4 içinde MAX 5 sayfa sınırı var, en ön sayfadaki ve diğer
sayfadaki açıklamaları silerek devam edebilir miyiz? (NB: ve
INDICATIVE CONTENT OF A BUSINESS PLAN) başlıklarını
silerek açıklamalarımızı yapabilir miyiz?
-
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22.05.2019

22.05.2019

Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında başvuru yapmayı
planlamaktayız, “Hizmet Bileşeni” kapsamında da proforma
alınması gerekmekte midir?
Yaratıcı Endüstriler başlığı için hazırlamakta olduğumuz projede,
çağrı rehberinde “1.3 Faaliyet Türleri” başlığının “C. Yaratıcı
Endüstri Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme” bölümünde
markalaşma çalışmaları uygun faaliyet olarak sayılmıştır. Diğer
taraftan, 9 Nisanda Ankara’da yapılan bilgilendirme toplantısında
fizibilite, anket, araştırma vb. çalışmaların uygun maliyet olarak
değerlendirilmediği belirtilmiştir.
Projemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz markalaşma çalışmaları
içerisinde hizmet alımı yoluyla uygulanacak olan anket ve saha
çalışmaları ile bunların sonucunda hazırlanacak rapor, plan gibi
belgeler uygun maliyet olarak değerlendirilebilir mi?

6

Tanımlama Dokümanının ekinde sunulacak ve sisteme
yüklenecek ek dokümanlar ise ilgili ekin yazı karakterine
uygun olarak hazırlanabilir.
Annex 5 B, Annex 5 D, Annex 5 G ve Annex 5 F dosyalarının
üst bilgi kısımlarında görülen sorun giderilmiştir. Web
sayfamıza güncellenmiş dosyalar yüklenmiş olup şablonların
buradan alınarak doldurulması halinde herhangi bir sorun
oluşmayacaktır.
“ Annex 4 – Business Plan” doldurulurken içinde yer alan
açıklama notları silinebilir.
Projelerin hizmet (teknik yardım) bileşenleri için teklif
alınması söz konusu değildir. Bu bileşeni oluştururken “2019
Proje Çağrısı Başvuru Ekleri” içerisinde yer alan Annex-3
(Costing of TA services tablosu) ve “Proje Tanımlama
Dokümanı Hazırlama Rehberi” talimat ve önerileri takip
edilmelidir.
9 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısında Proje Tanımlama Dokümanının
hazırlanması için başvuruyu sunan kurum tarafından
yapılması gereken fizibilite, anket, araştırma ve benzeri
çalışmaların proje kapsamında uygun bir maliyet olmadığı
belirtilmiştir.
Projenin kabul edilmesi sonrasında, proje
hedeflerine ulaşılması amacıyla teknik yardım bileşeni
kapsamında yapılacak saha çalışmaları, raporlar, analizler vb.
uygun maliyet olarak değerlendirilir.

-

19
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23.05.2019

23.05.2019

-

1) Tüm annexleri tek bir pdf yaparak iletme şansımız yok sanırım,
Bütçe ve matris gibi tek dökümanları tek tek pdf leyebiliriz, çok
ortaklı olanları tek bir pdf de hepsi bir arada yükleyebiliriz miyiz,
yüklemek için öneriniz var mı?
2) Guideline for applicants için, değerlendirme kriterleri 5.1 de
aşağıdaki ifade tam olarak ne demek?
1 woman researcher:1 pts 2- sarı olan ifade nedir?
4 woman researcher: 2pts 4- Woman researchers : 4 pts ifadesinin
diğerlerinden ne farkı var?
-
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23.05.2019

-
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23.05.2019

Bilgisayar hususunda araştırmalarımızı yapıyoruz ancak AB
menşeli bir bilgisayar markası bulamadık. Bu durumda menşe
dışındaki bilgisayar firmalarına da başvurabilir miyiz?
........... merkezi kurmayı düşünüyoruz. ................. için en iyi
bilgisayarlar da ............. marka bilgisayarlar öneriliyor. Bu
hususta teklif alma hakkımız var mı?

Projede alınacak ürünlerin menşeinin Avrupa Birliği
tarafından belirlenen uygun ülkelerden olması zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu ülkeler sadece Avrupa Birliği ülkeleri
olmayıp uygun ülkeler listesine
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do;JSESSIONI
D_PUBLIC=bcLfDxPIb9ptTWlpMUaAvfFqrUDfchaASMerk_0t
B7AXSgHGbwY5!-378206876?chapterTitleCode=A
adresinde yer alan ek A2a belgesinden ulaşılabilir. Diğer
taraftan proje sonuçlarına ulaşma açısından alternatifsiz ve
elzem olan ve menşei uygun olmayan ürün veya ürünler var
ise gerekçeleri çok iyi açıklanmak kaydıyla Avrupa
Komisyonuna bu ürün veya ürünler için istisna başvurusu
yapılabilmektedir. Ancak, söz konusu başvurunun Avrupa
Komisyonu tarafından uygun bulunması ve onaylanması
gerekmektedir.
- Sisteme yüklenmesi gereken ek dokümanlar, içeriklerine
göre tasnif edilmiştir ve her bir ek ayrı doküman olarak
sisteme yüklenmelidir.
- Projeler, sağladıkları kadın araştırmacı istihdamı sayısına
göre ilave puan alacaklardır. Bu puanlama aşağıdaki kıstasa
göre yapılacaktır;
1 kadın araştırmacı: 1 Puan
2 – 4 Kadın araştırmacı: 2 Puan
5 – 6 Kadın araştırmacı: 3Puan
7 den fazla kadın araştırmacı: 4 Puan

Alınacak olan makine – ekipmanın sigorta ettirilmesi şartı için
EBS başvurusu öncesi de sigorta teklifi alınması gerekiyor mu?
Sigorta işlemi makine – ekipman kurulumu yapıldıktan sonra mı
yapılacak?

- Hayır
- Evet. Lütfen 10 numaralı sorunun cevabına bakınız.

3 Kuruluş proje ortağı olarak 1.2 başlığında proje başvurusu
yapacağız. Projenin yürütücülüğü için ise 3 ortak olarak bir
yürütücü yapı oluşturmak istiyoruz. Bu konuda A.Ş. kurulması
uygun olur mu?

- Bu aşamada şirket kurulumu zorunluluğu yoktur. Detaylı bilgi
için lütfen 10-17 Mayıs Haftası için yayınlanan SSS 7. Soruya
verilen cevaba bakınız.
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A.Ş. uygun ise şirketin kuruluşunun ne zaman yapılması
gerekiyor? Şuan mı yapılmak zorunda, proje kabul edildiğinde
mi yapılmak zorunda yoksa proje faaliyete geçtiği zaman mı
yapılmak zorunda?
A.Ş. uygun değilse nasıl bir kuruluş yapısı olarak faaliyete
geçmek zorunda?
E-posta uzantı adresimiz org ile bitiyor. Biz de hotmail olarak
com.tr uzantılı bir e-posta adresi aldık. Başvuru işlemi uygun
mudur?

- Lütfen 19-26 Nisan Haftası için yayınlanmış SSS 3. Numaralı
sorunun cevabına bakınız.

IPA1 proje kapsamından … Ortak Kullanım Tesisi olarak faaliyet
göstermekteyiz. Proje sahibimiz Küçük Sanayi Sitesi ama proje tam
kabulden sonra 3 ortak ile devam ediyoruz. Bu ortaklarımız; Küçük
Sanayi Sitesi Kooperatifi, Madeni Sanatkarlar Odası ve
...............Sanayi Sitesi Kooperatifi.
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Bu aşamada yeni çağrılar için;

- Bu proje teklif çağrısı kapsamında Kooperatifler uygun
başvuru sahibi kurum değildir.

- ............... OKT, Faaliyet 1.2 yaratıcı endüstriler başlığı altında tek
başına başvuru sahibi olabilir mi?
- Yukarıdaki odalardan veya kooperatiflerden oluşan ortaklık ile
OKT’yi geliştirmek, personel eğitimleri ve fuar destekleri gibi
destekler için proje yazılabilir mi?
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