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Sıra No BAŞVURU KONTROL KRİTERLERİ 

1 Girişimciye/İşletmeye ait proje başvurusu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuştur.* 

2 Faaliyet-zaman planı ile talep edilen giderler uyumludur.* 

3 Talep edilen giderler mevzuatta yer alan giderler kapsamındadır.* 

4 
Girişimciye/İşletmeye ait proje başvurusu, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden 

uygundur.* 

5 İşletmenin bu program kapsamında daha önce üç kez Ür-Ge projesi desteklenmiştir. ** 

6 

Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında girişimci bu programa daha önce de başvuru 

yapmış ve desteklenme kararı verilmiştir. (Ancak ilgili girişimci, bu program kapsamında 

işletme olarak başvuru yapılması durumunda işletme ortakları arasında yer alabilir.) ** 

7 
Ür-Ge projesi kapsamında başvuru sahibi Uygulama Esasları “Programdan yararlanma 

koşulu” maddesinde yer alan koşullardan herhangi birini sağlamamaktadır.** 

8 
İşletme daha önceden İleri Girişimci Destek Programı veya Geleneksel Girişimci Destek 

Programı kapsamında kuruluş desteğinden faydalanmamıştır.* 

9 Proje teklif çağrısındaki başvuru şartlarını taşımamaktadır. (Çağrı esaslı başvurularda) ** 

10 
“İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” ile Proje Teklif Çağrısında 

belirtilen Hedef Sektör uyuşmamaktadır. (Çağrı esaslı başvurularda) ** 

11 
İşletmenin başvuru yapmış olduğu konu/konular, proje teklif çağrısında belirtilen hedef 

sektöre uygun konu/konular ile uyuşmaktadır. (Çağrı esaslı başvurularda) * 

12 
 “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet 

Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” uyumludur. (Çağrı esaslı başvurularda) * 

13 
Son Kontrol sonucu verilen süre içerisinde; bildirilen düzeltmeler başvuru sahibi tarafından, 

hiç yapılmadan onaylanmıştır ya da başvuru onaylanmamıştır ** 

 

* Kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvuru ile ilgili düzeltme istenmelidir.  

** Kriterlerin sağlandığı durumlarda başvuru reddedilir.  
 

 

 Başvurunun teknik inceleme yapılmak üzere uygun bulunması (Çağrı esaslı başvurularda) 

 Başvurunun kurula sunulması 

(Başvurunun kontrolü sonucunda düzeltme istendiği halde başvuru sahibi tarafından kısmen düzeltilmiş başvuruların 

düzeltilmeyen hususlarını aşağıda belirtiniz.) ……………………………….. 

 Başvurunun tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi 

(Kontrol maddelerinde tespit edilen revizyon sebeplerini veya varsa diğer eksiklikleri detaylı olarak aşağıda 

belirtiniz)………………………………………………. 

 Başvurunun reddedilmesi 

(Kontrol maddelerinde yer alan veya varsa diğer ret sebeplerini detaylı olarak aşağıda 

belirtiniz)………………………………………………. 


