08 - 12.04. 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

Soru
İlçe belediyeleri uygun başvuru sahibi olabilir
mi?

1

09.04.2019

2

10.04.2019

3

10.04.2019

4

10.04.2019

Cevap
-

Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının olması,
projenin sunulmasına veya başarılı olması
durumunda hibe sözleşmesi yapılmasına engel
midir?
"Research and Development" çağrı rehberini
incelediğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak
başvuran ya da ortak olamıyoruz. Ancak
rehbere göre uygun ortaklar ve başvuran
sağlandıktan sonra Büyükşehir belediyesi diğer
bir resmi ortak olabiliyor mu?
........ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çevre
mühendisi olarak çalışmaktayım. Bizim
projemiz var başvurabilir miyiz?
Proje Teklif Çağrısı’na Ticaret ve Sanayi Odaları
“lider başvuran” olarak katılım sağlayabiliyor
mu?

-

İlçe belediyeleri 1.2. Yaratıcı Endüstriler başlığı için hem başvuru
sahibi hem de ortak olabilirler.
Belediyelerin çeşitli borçlarının (SGK, vergi vb.) olması proje
başvurusu yapmalarına engel teşkil etmez. Ancak proje önerisinin
kısa listeye alınması aşamasında bu ve benzeri konular ikili
görüşmelerde gündeme alınacak ve projeye finansman kararı
verilmesinde önemli bir unsur olacaktır. Ayrıca, başvurucu
kurumlardan son yıllara ait Bilançoları talep edilecektir.
Başvuru sahibi ve ortaklara ilişkin ilan edilen kurallar asgari
koşullardır. Asgari koşullar sağlandığında projeye ilave ortak
alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bununla birlikte çok ortaklı
projelerde, projenin yönetimi ile görev ve sorumlulukların net bir
şekilde paylaşılması faydalı olacaktır. Ortakların somut taahhüt ve
sorumluluklarının başvuru ekinde (EK-2) sunulması gerekmektedir.

-

Uygun başvuru sahibi / ortak tablosu dışındaki kurumlar ile bu
kurumların yereldeki birimleri proje başvurusu yapamazlar.

-

Lütfen bir önceki hafta yayınlanan soru/cevap tablosunun 3 numaralı
maddesine bakınız.
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Hedeflenen TRL seviyeleri ile ilgili farklı
dokümanlarda farklı değerler verilmiş.
Hangisini baz almalıyız acaba?

5

6

10.04.2019

11.04.2019

Faaliyet 2.1 Araştırma & Geliştirme Başvuru
Rehberi dokümanında "In due course, Activity
2.1-Research and Development is aimed at
strengthening RTDI cooperation and
networking and specialization among firms,
research institutions and technology transfer
intermediaries for their R&D activities in
technology readiness levels (TRL) between 3 to
6." olarak verilmişken çağrı bilgilendirme
sunumunda sayfa 16'daTRL seviyesinin 3-9
arasında olmasına dikkat ediniz denilmiş.
Projeye başvuru yapabilecekler arasında
gösterilen AR-GE merkezleri üniversiteler
bünyesinde kurulan AR-GE merkezlerini de
kapsıyor mu?
Bizim özelimizde ilgili linkte (………..)
yönetmeliği yer alan ......... Üniversitesi .........
Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi olarak başvurmak istiyoruz.
AR-GE merkezi olarak başvurabiliyor muyuz?
Yoksa …… Üniversitesi olarak mı başvurmamız
gerekiyor?

-

Proje teklif çağrısının 2.1. “Ar-Ge” başlığı altında bu çağrıya özel
olarak hedeflenen TRL seviyesi 3-9 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla
proje faaliyetleri oluşturulurken ve eklerde yer alması gereken
“portföy” hazırlıkları kapsamında TRL 3-9 düzeyini esas alınız.

-

Üniversiteler bünyesinde teşkil edilmiş olan Ar-Ge merkezleri uygun
başvuru sahibidir.
Başvurunun yapılabilmesi için iç hukukun öngördüğü karar alma
mekanizması dikkate alınmak durumundadır. Ar-Ge merkezlerinin
üniversite üst yönetiminden bağımsız olarak başvuru yapmasına
engel bir hüküm bulunmaması halinde, bağımsız olarak başvuru
yapabilirler.
Ar-Ge merkezi, TGB Yönetici şirketi ile birlikte başvuru yapabilirler.

-

-

Proje ortağı olarak bölgedeki TGB yönetici
şirketi seçilebilir mi?
7

11.04.2019

Şirketler proje başvurusu yapabiliyor mu?

Hayır. Programımıza başvuru yapabilecek kurum türleri başvuru
rehberimizde net olarak listelenmiştir, lütfen başvuru yapmadan
önce rehberlerimizi dikkatle inceleyiniz.
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8

12.04.2019

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?

-

Projenin uygulanacağı binanın / arazinin üniversite veya teknoparka
ait olmasında bir sakınca bulunmamaktadır ancak ilgili mevzuata
uygun olarak tahsis yapılması (Yüksek Öğretim Kanunu, TGB Kanunu
ve ilgili ikincil mevzuat vb.) gereklidir.

-

Başvuru ekinde (EK-2) proje faaliyetlerinin yürütüleceği binaların /
tesislerin belirtilmesi ve bina, binanın yeri, büyüklüğü, inşaat yılı,
yapı kullanım izni, mülkiyet durumu vb. gibi bilgilerin resmi
destekleyici dokümanlar ile birlikte sunulması gerekmektedir.

01 - 05.04. 2019 Tarihleri Arasında Gelen Sorular ve Cevapları
Sorunun
No İletildiği
Tarih

Soru

1

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
adresindeki dokümanlara erişimde sorunla
02.04.2019
karşılaşıyoruz. Dokümanlara erişimi nasıl
sağlayabiliriz?

2

Bilgilendirme toplantılarına ne zaman ve
03.04.2019
nerede katılabilirim?

3

03.04.2019

4

5

Ticaret ve Sanayi Odaları başvuru yapabilir mi?
Hangi kurumlar başvuru yapabilir?

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
2019 yılında çıkılan proje teklif çağrısında
04.04.2019 sadece 1.2 Yaratıcı Endüstriler tedbiri ile 2.1
Araştırma ve Geliştirme tedbiri kapsamında mı
proje sunabiliriz?
Farklı tarihlerde düzenlenecek olan
bilgilendirme toplantılarınızın içeriği aynı mı
05.04.2019
olacaktır ve bilgilendirme toplantılarına katılım
için kayıt zorunluluğu var mıdır?

Cevap
Web sayfamızdaki dokümanlara erişim için lütfen Chrome veya Firefox
kullanınız. Internet Explorer kullanmanız halinde sıkıştırılmış klasörleri
bilgisayarınıza kaydederken sorunla karşılaşabilirsiniz.
Bilgilendirme toplantılarımızın yapılacağı iller ve tarihler web sayfamızda
ilan edilmiştir. Toplantı programımızı
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr adresinden takip edip
toplantılarımıza katılım sağlayabilirsiniz.
Evet, 5174 sayılı Kanun uyarınca kurulan Ticaret ve Sanayi Odaları iş
dünyasını temsil eden kuruluşlar kapsamında değerlendirilmektedir ve
başvuru rehberimizde ilan edildiği üzere ticaret ve sanayi odaları proje teklif
çağrımıza başvuru sunabileceklerdir. Başvuru yapabilecek olan diğer
kurumları öğrenmek için başvuru çağrı rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Evet, 29 Mayıs 2019’da kapanacak olan proje teklif çağrımıza sadece Yaratıcı
Endüstriler ile Araştırma ve Geliştirme tedbirleri kapsamında proje teklifi
sunulabilir. Diğer tedbirlerimiz için bu çağrı kapsamında proje teklifi sunma
hakkınız bulunmamaktadır.
Bilgilendirme toplantılarının hepsi aynı içeriğe sahip olacaktır. Sizin için
uygun olan herhangi bir toplantıya katılabilirsiniz. Bilgilendirme
toplantılarından önce web sitemizde yayınlanacak olan duyuruları takip
etmenizi ve kayıt formunu doldurmanızı rica ederiz.

