29 Nisan – 03 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih
1

29.04.2019

2

29.04.2019

3

29.04.2019

4

29.04.2019

5

29.04.2019

Soru

Cevap

Proje önerisini hazırlarken mal alımı için proforma fatura
eklememiz gerekiyor. Her malzeme için 3 adet fiyat teklifi
sunmamız gerektiği belirtildi. Doğru mudur? Projemize eklemeyi
düşündüğümüz bazı çok özel malzemeleri dünyada sadece tek bir
firma üretmektedir. Bu durumda diğer 2 teklifi sağlayamazsak
sorun olur mu?
Yaratıcı Endüstriler Proje dokümanlarında fiyatı €10.000'dan
yüksek olan ürünler için proforma alınması gerektiği belirtiliyor.
TÜBİTAK benzeri durumlarda alışveriş sitelerinden alınan ekran
görüntülerini de kabul ediyor. Proje başvurusunda, ilgili
malzemenin güncel fiyatını gösteren bir internet sitesinden ekran
görüntüsü proforma yerine kabul edilir mi?
Rekabetçi Sektörler çağrısı için kurulması planlanan prototip ar-ge
laboratuvarı için sürdürülebilirliğin sağlanması adına güneş enerji
panel sistemi projeye entegre edilebilir mi?
Rekabetçi Sektörler çağrısı için tanesi 1000€ olan bilgisayarlardan
10 tane talep etmemiz ve toplam bilgisayar bütçesinin 10000€ yu
geçmesi durumunda proforma talep edip eklememiz gerekmekte
midir?
Küçük Sanayi Siteleri Ortak Kullanım Atölyeleri için başvurusu
kapsamında CNC makineleri alımı uygun bir maliyet midir?

1

-

Proje önerisinin mal alımı bileşeni bütçesi oluşturulurken
her ürün için en az 3 adet fiyat teklifi alınmalıdır.
Ürünün dünyada sadece tek üreticisi bulunduğu konusunda
kesinlik bulunması durumunda; bu ürün için alınan fiyat
teklifi sunulmalıdır.

-

Ürün fiyatlarını gösteren güncel proforma fatura ve ürün
katalogları piyasa araştırması için asli doküman olarak kabul
edilmektedir. İnternet linki, ekran görüntüsü vb. belgeler ise
destekleyici doküman olarak kabul edilmektedir.
Destekleyici doküman olarak ekran görüntüsünün yanında
internet linkinin de paylaşılması gerekmektedir.

-

Hayır

-

Evet

-

KSS Ortak kullanım atölyeleri kurulması ve/veya mevcutlara
yeni makine/ekipman alınması mevcut açık olan çağrı
başlıklarına (1.2: Yaratıcı Endüstriler / 2.1: Araştırma ve
Geliştirme) uygun içerik değildir.
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6

29.04.2019

7

29.04.2019

8

9

30.04.2019

30.04.2019

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönem Çağrısı’na ilişkin olarak;
program öncelikleri ve faaliyet türlerine bakıldığında başvuruya
uygun sektörlerden biri olan mimari sektöründe “Restorasyon,
Rölöve, Restitüsyon, Konservasyon” gibi faaliyetleri
gerçekleştirmek mümkün görünmemektedir. Programa uygun
mimari sektörü faaliyetleri hakkında bilgi verebilirseniz memnun
oluruz.
IPA proje başvurusu yapmak için aşağıdaki başvuru sahibi uygun
mudur?
OSB tarafından kurulmuş Endüstriyel Tasarım Merkezi;
Tam olarak ticari ünvanı ise "…… OSB Özel Eğitim Tasarım
Belgelendirme Sanayi Anonim Şirketi"
OSB içerisinde bulunan bu yapı endüstriyel tasarımlar yaparak
sanayiciye tasarım hizmeti sağlamaktadır.
................. Üniversitesi olarak "................................ izolatlarının
antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi için hızlı ..................
geliştirilmesi" başlıklı bir IPA proje başvurusu hazırlamaktayız.
Ortaklık yapımız içinde Antalya Ticaret Odası, Kızılay ve Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Kamu
kuruluşları ortaklık yapısı içinde uygun kurumlardan olarak
gösterilmediği için tereddüte düştük, ancak proje için Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü'nün önemli bir kuruluş olacağını düşünüyoruz.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün STK kapsamında
değerlendirilme şansı var mıdır? Veya nasıl bir yol izlenebilir?
Bu programa başvuruda başvurucu rolünde olan bir STK veya İş
Dünyası Temsilcisi uygulamayı merkezinin olduğu şehirde mi
yapması gerekiyor yoksa başka bir şehirde de projenin
uygulamasını gerçekleştirebilir mi? Örneğin merkezi Ankara'da
olan bir STK Nevşehir'den proje ortaklarının olması ile birlikte
projesini Nevşehir'de uygulayabilir mi?

2

-

Mimari sektörü faaliyetleri esas itibariyle “mimarlık
faaliyetleri” ile iştigal eden firmaların ortak kullanımına
hizmet edebilecek nitelikte mekânların oluşturulması
yanında mimarlık ile diğer sektörlerin bir arada
çalışabileceği faaliyet / ortamların desteklenmesi olarak
değerlendirilebilir.

Lütfen daha önce tarafımıza iletilerek cevaplandırılan;
-

2. Hafta SSS 7.
3. Hafta SSS 12.
4. Hafta SSS 6.

soruların cevaplarına bakınız.

-

-

Ortaklık konusunda çağrı rehberlerinin 2.1 bölümündeki
başvuru sahibi / ortak matrisi esastır.
Merkezi kamu kurumları ve / veya onların taşra teşkilatları
proje ortağı olamazlar.
Kamu kurumları STK olarak değerlendirilemez.

STK’nın ilgili mevzuatının izin vermesi durumunda başvuru
sahibi kuruluş bulunduğu il dışında yer alan ve Çağrı
Rehberinde belirtilen kriterleri karşılayan uygun bir kurum
ile Ortak olabilir ve projesini diğer ilde uygulayabilir.
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10

11

12

02.05.2019

- Projeye ortak olarak katılacak kurumların personelleri çağrı
kapsamında yeni kurulacak bir organizasyonda kısmen görev
alacak. Bu personellerin o organizasyon için harcadıkları süreler
“operation cost” olarak mı yer alacak? Yeni organizasyonun
gideri olduğu için destek kapsamına alınabilir mi?
- Yeni organizasyonun kurulacağı yer henüz netleşmedi. Bu
aşamada netleşmiş olması bekleniyor mu? Yoksa proje kabul
edildiğinde proje esnasında belirlenebilir mi?
- Bu destek kapsamında kurulacak organizasyon bir anonim
şirketi olabilir mi?

02.05.2019

- Proje ortağı olarak Makina Tasarım İmalat Derneği’yle çalışabilir
miyiz?
- Teklifleri toplarken kalem başına en az 3 teklif mi koymamız
gereklidir? Tek teklif koymamız proje için sorun teşkil eder mi?
- Tüm teklifler İngilizce mi olmalıdır?

02.05.2019

...................Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak Rekabetçi
sektörler programına Ar-Ge kapsamında bir proje vermeyi
düşünüyoruz. Biz “rekabetçi damızlık hayvan ve hayvansal ve
biyoteknolojik ürünleri üretimi” olarak özetlenebilecek başlıkta bir
proje hazırlama sürecindeyiz. Aşağıdaki sorularımıza yanıt
verebilirseniz çok yardımcı olursuz.
1) Yurt dışından projede kullanılacak damızlık canlı hayvan
alımları destek kapsamına direr mi?
3

-

Projelerin hazırlık çalışmalarına katılacak personelin her
türlü gideri (danışmanlık ücreti, ofis, haberleşme, kırtasiye,
ulaşım, konaklama vb.) uygun harcama değildir ve proje
bütçesinden karşılanamaz.

-

Projenin uygulanması için gereken mekanların en geç kısa
liste aşamasında (proje seçim sürecinin tamamlanarak)
Bakanlığımızca yerinde yapılacak saha kontrol aşamasına
kadar belirlenmesi gerekmektedir. Binaların proje için
kullanılmasına ilişkin yöntem ulusal mevzuat hükümlerine
göre (tahsis kararı, kullanım hakkı, protokol, kiralama vb.)
yapılmak zorundadır.

-

Projelerin kurumsal sürdürülebilirliklerine ilişkin tercih
proje sahibi/ortaklarının TTK kapsamında olmak üzere
verecekleri karara bağlıdır.

-

-

-

Lütfen çağrı rehberinin 2.1. başlığı altındaki başvuru sahibi /
ortak matrisine bakınız.
Lütfen 1 numaralı sorunun cevabına bakınız.
Evet, İngilizce dilinde olmalıdır.

Damızlık canlı hayvan alımları (yurtiçi / yurtdışı) uygun
harcama değildir. Proje sahibi/ortaklar tarafından
karşılanabilir.
Hayvanların dondurulmuş sperma ve embriyo gibi
biyoteknolojik ürünleri uygun harcama değildir. Proje
sahibi/ortaklar tarafından karşılanabilir.
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02.05.2019

14

03.05.2019

15

03.05.2019

2) Yurt içinden projede kullanılacak damızlık canlı hayvan alımları
destek kapsamına direr mi?
3) Hayvanların dondurulmuş sperma ve embriyo gibi
biyoteknolojik ürünleri destek kapsamında mı (bunlar uluslararası
ticari ürünlerdir)?
4) Üniversite bünyesinde çalışan ve aynı zamanda da projede
görev alacak kamu personeli (proje yürütücüsü ve projeye dahil
olacak diğer Ar-Ge personelleri) proje kapsamında proje süresince
ücret alabilirler mi?
5) Projede kullanılacak cihaz ve sarf malzemelerin
fiyatlandırılmasında yapılacak olan ihaleler proje önerisi
aşamasında mı gerçekleştirilecek, yoksa proje kabul edildikten
sonra temin aşamasında mı? Yoksa proje önerisi aşamasında ihale
olmaksızın sadece proforma fatura ile fiyat belirlemesi yapmak
yeterli midir?
Oluşturulacak iş planında çağrıya başvuran ortaklar dışında bir
fikri haklar kooperatifinin de projeden sonra kurulacak olan
şirkette yer alması uygun mudur?
10 bin avro üzeri makine ekipman için tek proforma (teklif) yeterli
midir?
Proforma (teklif) dili türkçe olması sorun teşkil eder mi?
Projenin uygulanmasına 1.5-2 sene sonra başlanacağı dikkate
alındığında proje kapsamında alınması için başvurulan makine
ekipmanların teknolojisinde yenilikler oluşacaktır. Projede makine
ekipmanların değişen teknolojiye göre yenilenmesi mümkün
müdür?
Bu kapsamda oluşacak ilave maliyetleri karşılamak için bir bütçe
projede yazılabilir mi?
Ayrıca makine ekipman proforma (teklif) lerinin dışında
makinelerin özelliklerini içeren "teknik şartname dokümanı" proje
başvuru aşamasında talep ediliyor mu?

4

-

-

Proje hazırlığı ve uygulaması esnasında görev alacak
personelin (kamu – sözleşmeli vb.) Proje’den her hangi bir
ücret alması mümkün değildir.
Projeler kapsamında temin edilmesi öngörülen makine /
ekipman için fiyat araştırması proje teklifi hazırlanırken
yapılmalı ve proje bütçesi bu araştırma sonuçlarına göre
oluşturulmalıdır.
Sarf malzemeleri uygun harcama değildir ve proje
bütçesinden karşılanamaz. Lütfen çağrı rehberinin 2.3
numaralı başlığına bakınız.

-

Fikri haklar kooperatifi konusunda ilave açıklama
yapılabilirse sorunuz cevaplandırılacaktır.

-

Lütfen 1 ve 11 numaralı soruların cevaplarına bakınız.

-

Lütfen daha önce tarafımıza iletilerek cevaplandırılan; 3.
Hafta SSS 6. sorunun cevabına bakınız.

-

Teknik şartname ise projenin seçilmesi durumunda ihale
dokümanlarının hazırlanması sürecinde talep edilecektir.
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03.05.2019

17

03.05.2019

18

03.05.2019

Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler" kapsamında ….. Belediyesi
olarak başvuru yapmayı planlamaktayız, “kooperatif” ve/veya
“valilik” ve/veya “Kent Konseyi” ortağımız olabilir mi?
- TGB ile Üniversite ortak olamıyor, fakat TGB minimum ortaklık
şartını sağladıktan sonra üniversiteyi ortak alabilir mi?
- Bir kurum lider girdikten sonra bir projeye, başka projeye ortak
olabilir mi?
2.1. Ar-Ge başlığı rehberini incelediğimizde Restricted Sectors
kısmında “Production of and trade in weapons and ammunition

the financing of the production of and trade in weapons and
ammunition of any kind” yazıyor. Savunma Sanayi firmalarına
(silah ve mühimmat üretimi dışında faaliyet gösteren) yönelik bir
merkez destek kapsamında olur mu yoksa savunma sanayi
tamamen kısıtlı sektörler arasında mıdır?

5

-

Lütfen 8. sorunun cevabına bakınız.

-

Lütfen daha önce tarafımıza iletilerek cevaplandırılan; 3.
Hafta SSS 7. sorunun cevabına bakınız.

- Proje teklif çağrısı rehberlerinin 2.2. başlığı altında da
belirtildiği üzere savunma sanayi yasaklı sektördür.

