19 - 26.04.2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih
1

19.04.2019

Soru

Cevap

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birlikleri, Ziraat Odaları, Tarımsal ve Hayvansal Üretici/Yetiştirici
Birlikleri (fıstık yetiştirici birliği, arıcılar birliği, çilek üreticileri
birliği, damızlık sığır yetiştiricileri birliği, vb.) Başvuru Rehberinde
yer alan başvuru sahipleri/ortaklar arasında “İş Dünyasını Temsil
Eden Çatı Organizasyonlar” kapsamına giriyor mu?

-

-

2

21.04.2019

Yaratıcı Endüstriler çağrısı Belediyeler ile alakalı
- Belediyeler Kent bilgi sistemi kurumu proje uygun
başvuruları içine giriyor mu?
- Başvuru sahibi Belediye olmakla beraber en fazla kaç kurum
ile ortak olabilir?
- Başvuru sahibi kuruluş bulunduğu il dışında herhangi bir
kurum ile ortak olabilir mi?
- Daha önce herhangi bir yerde yapılmış bir proje konusu
başka yerde de ihtiyaç varsa başvuru yapılabilir mi?

-

-

3

21.04.2019

Proje çağrıları kurum kaydında "Kurum e posta adresi" ve "kurum
web sitesi" kaydında "com" uzantısı kabul edilmiyor. "com.tr "
uzantılı mail adresimiz ve web sitemiz yok. "com" uzantısını da
ekler misiniz?

1

-

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birlikleri “İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar”
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, Ziraat Odaları,
Tarımsal ve Hayvansal Üretici/Yetiştirici Birlikleri Başvuru
Rehberinde yer alan uygun başvuru sahipleri/ortaklar
arasında yer almamaktadır.
Kent bilgi sistemi kurulumu Yaratıcı Endüstriler Çağrı
Rehberinde listelenen uygun faaliyetler (Bkz. sf. 9) arasında
yer almamaktadır.
Yaratıcı endüstriler başlığında, yalnızca teknik yardım içeren
projeler hariç, başvuru sahibi kurumun en az bir uygun
Ortak ile başvuruda bulunması zorunludur. Ancak,
maksimum Ortak sayısı ile ilgili bir sınırlama
bulunmamaktadır. Proje kurgusunun gerektirdiği sayıda
Ortak alınabilir.
Başvuru sahibi kuruluş bulunduğu il dışında yer alan ve
Çağrı Rehberinde belirtilen kriterleri karşılayan uygun bir
kurum ile Ortak olabilir.
Daha önce başka bir ilde/bölgede yapılmış bir proje ihtiyacın
ortaya konması ve yeterli gerekçelerin sunulması halinde
başka bir il/bölge için de sunulabilir.
Bu çağrı kapsamında yalnızca bel.tr / edu.tr / com.tr / gov.tr
/ org.tr uzantılı e-posta adreslerine sahip ve Çağrı
Rehberlerinde belirtilen uygun kurumlar başvuru
yapabilecektir.
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Faaliyet alanı Yaratıcı endüstrilerde uygun görülen sektörlerden
Tasarım ve Mimari sektörleri mühendislik projelerini içermekte
midir? Bu alan altına giren uygun branşları bildirmenizi rica
ederiz.

-

4

22.04.2019

5

22.04.2019

"İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar" için "Çelik
İhracatçıları Birliği" uygun başvuru sahibi kapsamında mıdır?

-

6

22.04.2019

Özel sektör Ar - Ge Merkezleri programa başvuru ortağı olabilir
mi?

-

7

22.04.2019

Rekabetçi Sektörler Programına başvuru süreçleri hakkında bilgi
sunabilir misiniz?

-

Tasarım başlığı altında “Endüstriyel Tasarım”, “Moda
Tasarımı”, “Ürün Tasarımı” ve “Grafik Tasarım”; Mimarlık
başlığında ise yenilikçi ve yaratıcı mimari tasarım faaliyetleri
yer almaktadır. Bu çerçevede, mühendislik projeleri bu
başlıklar altında uygun alan olarak değerlendirilmemektedir.
Evet.

Hayır. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında
özel sektör tarafından kurulup işletilen Ar-Ge Merkezleri
başvuru sahibi ve/veya ortak olarak bu çağrı döneminde
proje teklifi sunamamaktadırlar.
Web sayfamızda sunulan Çağrı Rehberlerini inceleyerek ve
yine web sayfamızda ilan ettiğimiz bilgilendirme
toplantılarına katılarak programımız hakkında genel bilgi
sahibi olabilirsiniz.

Programa başvuru için gerekli ortaklık şartlarını sağladıktan sonra,
normalde ortak olamayan özel şirketlerin sponsor olabilmesi için
bir çerçeve var mı?
8

24.04.2019

Örneğin kurulacak bir tasarım merkezine isim sponsoru olmak
isteyen bir şirket bunun karşılığında maddi destek sağlayabilir mi?
Bu durumda kurulacak merkezin "ABC Tasarım Merkezi" adı
altında açılması mümkün mü?
Böyle bir durum değerlendirmede pozitif mi karşılanır, yoksa
olabilir ama sıcak bakılmaz gibi bir durum var mıdır?

2

Proje giderleri Bakanlığımız ve Avrupa Birliği tarafından
karşılanacağı için özel şirketlerin proje kapsamında
kurulacak Tasarım Merkezi vb. yapıların isim sponsoru
olması, AB Görünürlük kuralları da dikkate alındığında,
uygun değerlendirilmemektedir.
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9

24.04.2019

10

24.04.2019

11

24.04.2019

12

25.04.2019

13

25.04.2019

Yaratıcı Endüstriler ile Araştırma ve Geliştirme başlıklarından
herhangi biri kapsamında, birçok sektörde kullanılan bir maden
rezervinin araştırılması veya mevcut maden rezervinin
zenginleştirilmesi/yeni yöntemlerle işletilmesini içeren bir proje
sunulabilir mi?
Üniversitemiz adına başvurusunu yapmayı düşündüğümüz
programınız hakkında;
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ortağımız olabilir mi?
İşletmemiz atık toplama, ayırma, atık geri dönüşüm, geri kazanım
ve yeni plastik ürün imalatı yapmaktadır. KOBİ olarak faaliyet
göstermekteyiz. İşletmemizin başvurabileceği AB kapsamında
uygun proje teklif çağrıları var mıdır?
Ticaret Borsası olarak
- Üyelere ve üreticilere hizmet amaçlı pestisit-kalıntı analizi
ya da GDO analizi laboratuvarının kurulması
- Pamukta lisanslı depoculuk ya da soğuk hava deposu
kurulmasına
yönelik proje konuları uygun mudur?
Özellikle Yaratıcı Endüstriler başlığı altında kurulacak ve Ar-Ge
yönü zayıf olacak bir "ortak çalışma alanı" için ilgili kurulların
buraya 6550 kapsamında yeterlik vermeme ihtimaline karşın,
aşağıda belirtilen iki farklı opsiyon için ayrı ayrı görüş bildirebilir
misiniz?
1. Opsiyon: Altyapı tamamıyla üniversite tarafından işletilecek,
dışarıya verilen hizmetler döner sermaye üzerinden
faturalandırılacak, üniversiteye düşen mali yükler de öz
kaynaklardan karşılanacak.
2. Opsiyon: Kurulan altyapı, üniversitenin 6550 kapsamında
kurulmuş genel 'Merkezi Araştırma Birimi' altında işletilecek, gelir
ve gider hesapları o merkez altında 'ayrı' yürütülecek.
3

-

Yaratıcı Endüstriler ile Araştırma ve Geliştirme proje teklif
çağrıları kapsamında maden rezervinin araştırılması veya
mevcut maden rezervinin zenginleştirilmesi/yeni
yöntemlerle işletilmesini içeren bir proje sunulamaz.

-

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kamuya ait araştırma
merkezi kapsamında değerlendirildiği için hem başvuru
sahibi hem de proje ortağı olabilir.

-

Rekabetçi Sektörler Programı, doğrudan şirketlerin
başvurusuna açık değildir.

-

Hayır.

-

Projenizin uygulamaya geçmesi halinde, ortaya çıkacak
yapının nasıl yönetileceği, muhasebe kayıtlarının nasıl
tutulacağı ve gelir gider modeline ilişkin varsayımlarınızı
Proje Tanımlama Dokümanının 4 numaralı eki olan “İş
Modeli” (Business Model) kısmında anlatmanız gereklidir.
Kurumunuzun mevzuatına ve önerdiğiniz iş modeline uygun
olan alternatifi seçmek kurumunuzun tasarrufunda olan bir
karardır. Bakanlığımızın ve bağımsız değerlendiricilerin
dikkat edeceği husus projenin sürdürülebilir olması ve proje
kapsamında elde edilen gelir ve proje giderlerinin ayrı bir
şekilde muhasebeleştirilmesine ve izlenmesine imkân sunan
bir modelin önerilmesidir.
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14

25.04.2019

Rekabetçi Sektörler Programı içinde geçen şu ibareyi tam
anlayamadım:
"Gerçek kişiler, KOBİ'ler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar
doğrudan başvuramazlar, fakat KOBİ'lerin ve girişimcilerin ortak
yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine
dolaylı olarak ulaşabilirler"

-

Burada geçen dolaylı ulaşım nasıl olabilir? Bir örnek vererek izah
edebilirseniz çok sevinirim.

15

25.04.2019

16

25.04.2019

İl özel idaresi olarak başvuru yapabilir miyiz? Güneş enerjisi
başvurusu yapabilir miyiz?
İleriki dönemlerde turizm alanında da çağrıya çıkılması
planlanıyor mu yoksa turizm alanında sonlandırıldı mı program.

4

-

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen
projelerin çıktılarından ve bu projeler kapsamında
oluşturulan yapılardan nihai olarak KOBİ ve girişimcilerin
faydalanması öngörülmektedir. Bu çerçevede, örneğin
Üniversiteler ve iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşların
ortaklığında kurulacak Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ilgili
sektörde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin kullanımına açık
olacaktır. Programın birinci ve ikinci döneminde
desteklenen projelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projeliste/1
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projeliste/2.
Örnek projeleri incelerken lütfen bu çağrı kapsamında
sadece Yaratıcı Endüstriler ile Ar – Ge tedbirleri altında proje
kabul ettiğimizi dikkate alınız.
Hayır.
Programın 2014-2020 programlama döneminde turizm ile
ilgili yeni bir çağrıya çıkılması öngörülmemektedir.

