06 - 10 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

Soru

Cevap

Proje başvuru sahibi olarak "............. OSB Özel Eğitim Tasarım
Belgelendirme Sanayi Anonim Şirketi" uygun mudur?
Bu yapı ........ OSB altında faaliyet göstermekte ve %100 sahibi
..........OSB'dir.
Ayrıca ...................'deki tek tasarım merkezi olarak faaliyet
göstermektedir. (01.10.2018 onaylı)

1

2

06.05.2019

06.05.2019

-

Çağrı rehberi 1.2 sayfa 11'de yer alan aşağıdaki hüküm kapsamında
bu yapının başvuru sahibi olması uygun olmaz mı?
"Research and Design Centres established in company status all of
the shareholders of which are public legal
entities are eligible as both applicant and partner, provided that
their relevant authorized body takes written and legally
binding decision not to distribute profit gained from the project
activities, at least for the next 5 years after the final payment
to the project."
Yukarıda bahsi geçen yapının uygun olması durumunda talep edilen
"proje nihai ödemesinden sonra 5 yıl içerisinde proje kapsamında
elde edilen gelirlerin kar payı dağıtımının yapılamayacağını" ifade
eden yazı bu aşamada gerekli midir? Kısa liste aşamasında alınabilir
mi?
Program kapsamında Ajansların kaç projede başvuru sahibi kaç
projede ortak olma hakkı bulunmaktadır?
Örneğin;
Faaliyet 1.2 yaratıcı endüstriler programında 1 başvuru 1 ortak ve
Faaliyet 2.1 ar-ge programında 1 başvuru 1 ortak olmak üzere
toplamda 2 başvuru sahibi 2 ortak olunabilir mi?
1

“............. OSB Özel Eğitim Tasarım Belgelendirme Sanayi
Anonim Şirketi” çağrı rehberinin ilgili bölümünde de ifade
edildiği üzere sermayesinin tamamı kamu kurumu ve/veya
kamu kurumu niteliğindeki yapılara ait olması ve ortaklık
yapısının proje boyunca değiştirilmeyeceği varsayımı altında
proje başvuru sahibi / ortak olabilirler.
Kar dağıtımına ilişkin düzenleme; proje hayata geçirildikten
sonra yürütücü yapının (şirket) gelir elde etmeye
başlayacağı dönemde mevcut şirketin “esas sözleşmesinde”
yapılacak değişiklik ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla
başvuru / kısa liste aşamasında kar dağıtımının şekil ve
niteliğine ilişkin herhangi bir belge sunulmasına gerek
bulunmamaktadır.

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

3

07.05.2019

Faaliyet 1.2 yaratıcı endüstriler programında 2 projede ortak ve
Faaliyet 2.1 ar-ge programında 2 projede ortak olmak üzere
toplamda 4 projede ortak olunabilir mi?
- .... Belediyesi olarak proje başvurusu yapmayı planlıyoruz,
planladığımız proje ortaklığı yapısında; .......... sektörü
üreticilerinden oluşan kooperatif ve ....... Kalkınma Ajansı da
bulunmaktadır. Kooperatif ve ......’nın “......... Tasarım ve
İnovasyon Merkezi” yapılmasına yönelik güdümlü proje olarak
hâlihazırda ilerleyen bir süreçleri var. Kooperatife tahsisli
alanda inşaat faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik çalışmaları
var. İlgili güdümlü proje bütçesi inşaat dahil .......... TL olup, bu
durum kısıtlı kaynak sebebiyle faaliyetlerin de kısıtlanmasına
sebep olmakta. Belediye olarak aynı proje alanında “1.2 Yaratıcı
Sektörler” hibe çağrısı doğrultusunda başvuru yapmayı
planlıyoruz. Güdümlü proje olarak ilerleyen “..........Tasarım ve
İnovasyon
Merkezi”nin
kapsamının
ve
faaliyetlerin
çeşitlendirilmesini sağlayarak, “.................... Tasarım Merkezi”
olacak şekilde planlanması, daha fonksiyonel hale gelmesi ve
sektör için çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Aynı proje
alanında farklı 2 fonlama kaynağı ile (.........Ajansı güdümlü proje
& Rekabetçi Sektörler Programı Altında Yer Alan “1.2 Yaratıcı
Sektörler”) entegre bir yapı oluşturulması proje başvurumuz
için engel teşkil eder mi?
Proje alanı 30 yıllığına ilgili kooperatife tahsis edilmiş
durumdadır. Coğrafi gerekliliklerden dolayı seçilen proje alanı
komşu ilçemiz olan ……. Belediyesi sınırları içerisindedir.
Kooperatif merkezi ilçemizde olup, kooperatif üyeleri ilçemizde
faaliyet gösteren işletmelerdir, proje alanının ilçemiz sınırları
dışında olması proje başvurumuz için engel teşkil eder mi?
Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında …….. Belediyesi
olarak başvuru yapmayı planlamaktayız,

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı temel ilkedir. Bu açıdan
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında sağlanan
destekler başka bir kaynak ile desteklenen projelerin eksik
unsurlarının tamamlanması amacıyla kullanılamaz.
Proje alanının mülkiyeti, tahsis kararı, kullanım hakları vb.
konularda ulusal mevzuat hükümleri geçerlidir. Dolayısıyla
tahsis yapılan arazi üzerinde faaliyette bulunulacaksa tüm
ilgili makamların (Valilik, Belediye vb.) onaylarının önceden
alınması ve bu belgelerin başvuru esnasında sunulması
gereklidir.

-

4

07.05.2019
-

“Kent
Konseyi”
STK
değerlendirilmekte midir?

(İş

Dünyası)

kapsamında
2

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesi
hükümleri kapsamında teşkil edilmişler ise STK olarak
değerlendirilir.

“Kooperatifler”
STK
(İş
Dünyası)
kapsamında
değerlendirilmekte midir?
- Yaratıcı endüstriler başlığı için sunulacak projelerde ek 5d- “Portfolio of potantial products” formu doldurulmalı mıdır?
Genel olarak bir dijital platform oluşturmayı hedeflediğimizden
söz konusu dokümanda belirtilen teknoloji düzeylerine şişkin
bir çıktımız olmayacaktır.
- Business plan formu sadece gelir getiren faaliyetler için mi
doldurulacaktır. Yaratıcı endüstrilerde başvuru yapacak
kurumlar bu formu doldurmak zorunda mıdır?

-

5

07.05.2019

6

İdari kontrol aşamasında eksik evrak tamamlama süreci olacak
mı?
Avantaj sağlayıcı destekleyici belgeler (fizibilite raporu, talep
analizi gibi…) Türkçe sunulduğu takdirde değerlendirmeye
alınır mı?

07.05.2019 -

-

-

7

08.05.2019

- TÜBİTAK olarak herhangi bir ortak kuruluş olmadan tek
başımıza başvuruda bulunabiliyor muyuz?
Ar-Ge çağrısına ilişkin olarak:
- Projeler sadece “supply component” içerebilir mi yoksa servis
bileşeni de dahil edilmeli midir?

8

08.05.2019

-

Servis bileşeni altında altyapımızın sertifikasyona hazır hale
getirilmesi için hizmet talep edebilir miyiz? Örneğin İSO 17025
başvurusu gibi.

-

Proje süresince oluşturulacak altyapı üzerinden firmalara test
hizmeti verilmesi söz konusu olduğu durumlarda kar olmadan
3

-

Kooperatifler
bu
çağrı
kapsamında STK
olarak
değerlendirilmez, uygun başvuru sahibi/ ortağı olamazlar.
Ek 5D-“Portfolio of potantial products” yalnızca Ar-Ge
başlığında sunulacak projeler için talep edilmektedir. Bu
çerçevede, yaratıcı endüstriler başlığında sunulacak projeler
için söz konusu ekin doldurulmasına gerek yoktur.
İş Planları belirli bir ücret karşılığında hizmet sunması
öngörülen tesis/merkez/yapıların ortaya çıkacağı tipteki
proje önerileri için hazırlanmak zorundadır. Yalnızca teknik
yardım bileşeninden oluşan ve proje kapanışı sonrası
herhangi bir hizmet sunulması öngörülmeyen proje
önerilerinin iş planı hazırlaması/sunması gerekli değildir.
İdari kontrol aşamasında eksik evrakları tamamlamak
mümkün değildir.
Destekleyici belgeler varsa İngilizce eğer mümkün değilse
Türkçe sunulabilir.
Bu çağrı kapsamında proje sunabilmek için ortaklık
zorunludur. Kamuya ait Ar-Ge merkezleri için talep edilen
uygun ortaklık yapısı için lütfen çağrı rehberlerinin 2.1.
numaralı uygun başvuru sahipleri başlığı altındaki başvuru
sahibi/ortak matrisi tablosuna bakınız.
Faaliyet 2.1. kapsamında sunulacak proje önerileri hem
tedarik hem de hizmet bileşeni içermek zorundadır.

-

Hizmet bileşeni kapsamında akreditasyon/sertifikasyon
başvuru dosyalarının hazırlanması alt faaliyet olarak yer
alabilir.

-

Proje uygulama sürecinde sunulacak test hizmetleri için ücret
talep edilemez. Test için gerekli hammadde, sarf vb. giderler
proje sahibi/ortağı tarafından karşılanır.

bu testlerin maliyetleri firmalardan talep edilebilir mi, yoksa
proje kapsamında olduğu için ücretsiz olarak mı sağlanması
gerekir?

9

08.05.2019

-

-

Gerçek kişiler ve şirketler bu çağrı kapsamında uygun başvuru
sahibi / ortak değildir. Lütfen çağrı rehberlerinin 2.1.
numaralı uygun başvuru sahipleri bölümüne bakınız. (Nota
Bene: kutucuğu)

-

Proje başvurusu yaratıcı endüstriler için belirtilen 3 tematik
alanı ve bu alanlar altında yer alan faaliyetleri bütünleşik
olarak içerebilir.

-

Evet. Lütfen çağrı rehberlerinin 2.1. numaralı uygun başvuru
sahipleri başlığı altındaki başvuru sahibi/ortak matrisi
tablosuna bakınız.
BİLGEM kamuya ait Ar-Ge merkezi olması nedeniyle bu çağrı
kapsamında uygun başvuru / ortak olarak
değerlendirilmektedir. Proje başvurusu yapılabilmesi için
kurum mevzuatı dikkate alınarak Başkanlığın onayı/izni
gerekiyorsa, bu konuda gereken izin/onay alınmalıdır.
Proje hazırlık ve uygulama aşamasında proje sahibi adına yer
alan personelin giderleri proje içerisinden karşılanamaz veya
proje bütçesi içerisine derç edilemez.
Evet
Evet

…… Elektronik şirketinin başvurucu olduğu ve bölgedeki
TGB’nin ortak olduğu bir senaryo düşünebilir miyiz?

10

09.05.2019

Yaratıcı endüstriler başlığı için 3 tematik alan belirtilmiş. Örneğin
eko-sistem geliştirilmesi ile ilgili bir projede ağ oluşturma veya
ürün geliştirmeye yönelik faaliyetler olduğunda (bu durumda üç
başlık altında belirtilen faaliyetler bir arada kurgulanmış oluyor)
Bu uygun proje konusu olur mu yoksa proje kurguları sadece
belirtilen tematik başlıklar altındaki faaliyetlerden mi oluşmalıdır?

11

09.05.2019

Teknoparklar uygun başvuru sahibi midir?
BİLGEM, TÜBİTAK çatısı altında bulunan merkez başkanlıklardan birisidir. Her merkez başkanlık kendi bünyesinde enstitüler, başkan
yardımcılıkları ve ARGE merkezlerine sahiptir. Tüm bu merkez
başkanlıklarında farklı TTO lar da bulunmaktadır.

12

09.05.2019

Dolayısıyla çalışmakta olduğumuz BİLGEM bünyesinde bulunan TTO, Bilgem başkan yardımcılığına bağlı olarak çalışmaktadır.
TÜBİTAK Ankara Başkanlık ta bulunan TTO ise doğrudan TÜBİTAK
başkanlığa bağlıdır.
-

4

Böyle bir hiyerarşide bizim TÜBİTAK Ankara Başkanlığa doğrudan
bağlı olan TTO ile ortak proje başvurusu yapma şansımız var mıdır?

13

09.05.2019

14

09.05.2019

15

09.05.2019

-

Proje maliyeti çıkartılırken doğrudan proje çalışanı olacak
yönetici ve/veya proje personellerin giderleri maliyet olarak
karşılanıyor mu? (ARGE projeleri için )

-

Yazılım altyapısını geliştirmek için gereken yazılım platformları,
hizmet alımı olarak dışarıdan satın alındığı takdirde bunlar da
proje maliyetine dahil edilebilir mi? (Lisans ücreti değil,
platform olarak projeye özel olarak geliştirmesi yapılacak
yazılımlar)

-

Üçüncü maddede belirtilen hizmet alımı için de en az 3 adet fiyat
teklifi almak gerekecek midir?
Rekabetçi Sektörler Programı Proje Başvuru belgeleri içerisinde
yer alan;
Mali Bilgiler, Annex 5G tablosunun ilk sütununda bulunan
Annual Turnover (Yıllık Devir) rakamına Bilanço ya da Mizan da
yer alan hangi bilginin yazılacağı tespit edilememiştir.

-

Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında ............ Belediyesi
olarak başvuru yapmayı planlamaktayız, proje alanı olarak
tasarladığımız yer Büyükşehir Belediyesine ait ve Belediyemize
tahsis edilmesi için süreç başlatıldı ancak henüz sonuçlanmadı.
Proje başvuru aşamasında, ortağımıza ait veya Belediyeye ait
farklı bir mülkü proje yeri olarak göstermek durumundayız.
Proje yerimizi daha sonradan değiştirebilir miyiz, değiştirebilir
isek bunu en son ne zamana kadar yapabiliriz?
Faaliyet 1.2 – Yaratıcı Endüstriler kapsamında Bodrum
Belediyesi
olarak
başvuru
yapmayı
planlamaktayız, “Kooperatifler” ile ortak olabilir miyiz?

5

Kurumun Yıllık Cirosunun (gelirler / giderler) görülebileceği
bilançodaki rakamın girilmesi yeterli olacaktır.

Projelerin uygulanacağı binaların/mekanların/yerlerin en geç
kısa liste aşamasında proje için kullanılabilir olduğunun ulusal
mevzuat kapsamında yer alan belgeler (tapu, tahsis kararı,
irtifak hakkı vb.) ile belgelendirilmesi şarttır. Aksi takdirde
kısa liste aşamasında projenin finansman kararı alınmaz.

Lütfen 4 numaralı sorunun cevabına bakınız.

Öncelikle web-sitemizde yayınlanmış olan “Proje Tanımlama
Dokümanı Hazırlama Rehberi”nin 5.8 ve 6.3 bölümlerini tekrar
inceleyiniz.

Indicative activities bölümünde

Sözleşme bildirimi, sözleşme imza ve sözleşme sonu tarihlerini
tahmini olarak mı gireceğiz? Sözleşme bildirimi için 2021, sözleşme imza için 2022 ve sözleşme sonu için 2024 uygun olur
mu?

16

09.05.2019

Başvuru rehberinde tedarik ve teknik destek bileşenleri için ayrı
süreler belirtilmemiş. Her iki bileşenin süre bölümüne 30 ay mı
yazmalıyız?
Hizmet bileşeni ile mal alımı bileşeni sözleşmeleri aynı döneme
denk gelir mi? Mal alımı sonucunda gerçekleştirilmesi gereken
teknik destek faaliyetlerinin zamanını kurgularken nasıl bir yol izlemeliyiz?

09.05.2019

16

Mal alımı bileşeni kapsamında makine-ekipmanların nakliyesi, kurulumu ve deneme üretimleri gibi faaliyetler sözleşme
imzalandıktan sonraki 30 aylık süre içerisinde planlanmalı, değil
mi?
“29.04.2019 - Küçük Sanayi Siteleri Ortak Kullanım Atölyeleri için
başvurusu kapsamında CNC makineleri alımı uygun bir maliyet
midir?
Cevap: - 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.”
Yukarıda 29.04.2019 tarihli 5 numaralı soruya verilen cevap
bizlerde tereddüt oluşturmuştur. Bu kısıtlama sadece Küçük
Sanayi Siteleri için olan bir kısıtlama mıdır?
Kurmayı planladığımız O......K.......... M.........;
6

İhale sürecinin başlaması, sözleşmenin imzalanması ve
sözleşmenin uygulamasının tamamlanmasına ilişkin tahmini
tarihlerin Proje Tanımlama Dokümanın 6.3 bölümünde
(Required procedures and contracts for the implementation
of the operation and their sequencing) sunulması
gerekmektedir. Bu çağrı kapsamında sözleşme bildirimi
kavramı bulunmamaktadır. İhale dosyalarının hazırlanması
ve ihalelerin gerçekleştirilmesi sonrasında sözleşmelerin
imzalanması mümkün olacaktır. Öngörülen tarihler uygun
görünmektedir.
Tedarik sözleşmelerinin uygulanması nitelikleri gereği
nispeten daha kısa sürmektedir. Dolayısıyla tedarik
bileşenleri için 30 ay yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
Projenin niteliğine ve öngörülen faaliyetlerin içeriğine göre
tedarik bileşeni ile hizmet bileşeni aynı zaman diliminde
uygulanabilir. Kurgu yapılırken iki bileşen arasındaki ilişkiye
ve bağımlılığa dikkat edilmelidir.
Evet.

Evet, KSS’ler uygun başvuru sahibi/ortak değildir.
Belirtilen merkezlerin kurulumu mevcut çağrı kapsamında
hem 1.2 Yaratıcı Endüstriler hem de 2.1 Ar-Ge başlıkları için
uygun faaliyetlerdir.

•
.............Tasarım Merkezi,
•
.................Atölye Merkezi,
•
................... ve........................... ........ Merkezi,
•
..................... Merkezi
Gibi merkezlerden oluşması planlanmakta. Bu bağlamda yukarıda
bahsedilen merkezler için proje kapsamında destek sağlanabilir
mi?
17

18

09.05.2019

Proje başvurusu için ortak sınırlaması söz konusu mu? Zorunlu
ortak dışında kaç kurumu projemize ortak olarak dahil edebiliriz?

09.05.2019

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara
Olgunlaşma Enstitüsü olarak proje çağrı teklifine açmış olduğunuz
IPA2 Yaratıcı Endüstriler programına bir proje yaparak katılmak
istiyoruz. Hangi şartlarda katılım sağlayabiliriz?
Yeni teklif projede ortak olarak seçtiğimiz kuruluş kaç projede
ortak olarak görev yapabilir. Ortak olarak düşündüğümüz kuruluş
2 proje de ortak olarak yazılmış 3.olarak biz yazabilir miyiz?

19

10.05.2019

Proforma toplarken 10000Euro altında kalanlara proforma
toplanmayacağını okumuştum. Ayrıca tanesi 1000 Euro olan bir
üründen 15 tane alınacak toplam fiyat 15000 Euro yapacak o
zaman proforma almamız gerekecek mi?
Bu çağrı kapsamında araç alımı var mı araç satın almak istersek de
proforma eklememiz gerekiyor mu?

20

21

10.05.2019

10.05.2019

Yaratıcı Endüstriler kapsamında film sektöründe film ve dizi
yapımcılarının ortak kullanımı için dekor harcamaları uygun
mudur?
Yaratıcı endüstriler başlığı altında yazılım sektörünün
geliştirilmesine yönelik bir proje hedefliyoruz ancak proje yazılım
sektöründeki KOBİ’leri hedefliyor. Bu hizmet sektöründeki

7

-

-

-

-

Proje ortaklığı için sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Ortak
kurumların niteliklerinin çağrı kriterleri (başvuru sahibi /
ortak matrisi) ile uyumlu olması yeterlidir.
Bu çağrıya başvuru yapabilecek taraflar teklif çağrısı
rehberinin 2.1 başlığında belirlenmiştir. (Başvuru sahibi /
ortak matrisi) Bu bölümde zikredilen taraflar dışındaki
kurumların başvuru sahibi/ortak olmaları mümkün değildir.
Lütfen daha önce tarafımıza iletilerek cevaplandırılan; 3.
Hafta SSS 7. sorunun cevabına bakınız.
Çağrı rehberinin 3.1 bölümünde de belirtildiği üzere bedeli
10.000 € altındaki ürünler için proforma getirilmesi zorunlu
değildir. Detay için lütfen bir önceki hafta yayınlanan SSS 1, 2
ve 4 numaralı soruların cevaplarına bakınız.
Bu çağrı kapsamında araç alımı uygun harcama değildir.
Projenin uygulanması için araç zorunlu ise proje başvurusu
esnasında başvuru sahibi/ortak tarafından karşılanacağına /
taahhüt edileceğine dair belgelerin ek olarak sunulması
gerekir.

- Ortak kullanım amaçlı ortamların oluşturulması için gereken
maliyetler uygun harcama olarak kabul edilmektedir.
- Yazılım sektörü yaratıcı endüstriler başlığı kapsamında yer
almaktadır. Bu çerçevede, yazılım sektöründe faaliyet
gösteren KOBİ’ler projenin hedef grubu içerisinde yer

22

23

10.05.2019

10.05.2019

KOBİ’ler uygun hedef kitlesi olabilir mi yoksa bu başlık altında
doğrudan imalat sanayindeki KOBİ’leri mi hedeflemeli?
Projede ortak olarak yer alacak ve kamu kurumu olan İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün, göstereceği okul binasındaki bölüm proje
kapsamında kullanıla bilinir mi? (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
projemizde zorunlu ortakların yanında ilave ortak olması
planlanmaktadır)

1.
Toplam bütçe bölümünde “Please fill this field inline with
Part 2 of Annex C - Budget Breakdown” bölümünün altındaki
kutucuğa ne yazmalıyız? (PTD Oluşturma Kılavuzunda farklı başlık
altında ayni katkılar olarak belirtilmiş ama emin olmak için sormak
istedim.)
2.
Ayni katkıları hangi bölümde belirtmeliyiz?
3.
Başvuru formunda ve destekleyici belgelerde Başvuru
Sahibi ve ortakların nakdi katkısı soruluyor. Nakdi katkı
sağlanması zorunlu mu?
4.
Annex 2 – Commitment from the Applicant and Partner(s)
belgesinin yetkili kişi tarafından imzalanması yeterli mi? Yönetim
organı kararı da talep ediliyor mu?
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alabilir. Projenin imalat sanayi KOBİ’lerine olan katkısı da
varsa sunulabilir.
- Projeler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü uygun ortak değildir.
Lütfen çağrı rehberlerinin 2.1. numaralı uygun başvuru
sahipleri başlığı altındaki başvuru sahibi/ortak matrisi
tablosuna bakınız.
- Başvuru dokümanlarının Ek-3’ünde yer alan bütçe
tablolarında Teknik Yardım ve Mal Alımı bileşenleri için
proje kapsamında karşılanacak uygun maliyetlerin sunulması
talep edilmektedir. Başvuru sahibi kurumların öncelikli
olarak Ek-3’ü doldurmaları, sonrasında bileşen bazında
hesaplanan toplam bütçeleri Proje Tanımlama Dokümanının
13. Bölümünde yer alan bütçe tablosuna aktarması uygun
olacaktır. Bütçe tablolarında başvurucu kurumlar tarafından
karşılanacak uygun olmayan maliyetler (ayni katkı vb.)
sunulmayacaktır. Diğer taraftan, şu anki çağrımızda proje
başvurularına ilişkin Annex C bulunmamaktadır.
- Proje başvuru sahibi ve/veya ortaklar tarafından yapılacak
ayni katkılar; Annex -4 : Business Model dokümanının
finansal tablosuna işlenmelidir. Bununla birlikte ayni katkılar
başvuru sahibi ve/veya ortakların vereceği Annex- 2:
Commitment from the applicant and partner (s) (both
financial and in-kind) bölümünde de belirtilmelidir.
- Bu çağrı kapsamında uygun olmayan harcamalar başvuru
sahibi / ortaklar tarafından karşılanmak durumundadır. Proje
başvuru aşamasında nakdi katkı sağlanması zorunlu
olmamakla birlikte, özellikle proje uygulamasının
tamamlanması sonrasında proje sürdürülebilirliğinin
sağlanması için nakdi katkı sunulması gerekebilecektir. İmza
yetkisi konusunda ulusal mevzuat hükümleri geçerlidir. Yetkili
kişinin böyle bir taahhüt belgesini bir üst organdan izin
almadan imzalaması mümkün olamayabilir, bu durumda bir
üst organın yetkilendirmesini müteakip imzalanması
gerekecektir.
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Çağrı rehberinde Memurların projede yer almaları ile alakalı bir
şey görmedim.
657 devlet memuru projede görev alabilir mi?
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İkinci dönem program dokümanlarından olan Operasyonel
Program Dokümanlarında sayfa sınırlaması var mıdır?
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- Projede yer / görev almak ifadesi ile ne kastedildiği
anlaşılamamıştır. Ancak proje sunan tarafın kamu kurumu
niteliğinde olması halinde (üniversite, ar-ge merkezi vb.)
başvuru sahibi / ortak tarafından teşkil edilecek proje
ekiplerinde memur statüsünde olanlar ilgili amirin onayı ile
yer alabilirler.
- Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS) hazırlanması ve
sunulması gereken Proje Tanımlama Dokümanı (PTD)’nın
tüm bölümleri için karakter sınırlaması bulunmaktadır. Söz
konusu karakter sınırlarının aşılması halinde sistem fazla
karakterleri kabul etmemektedir.

