AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU
İşletme/Girişimci Adı
Vergi No/TC Kimlik No
Proje Adı

KRİTERLER
1. Projenin Ekonomik Katkısı ve Yaygın Etkisi

PUAN
35

 Proje, patent veya faydalı model gibi sınai mülkiyet hakkı ile sonuçlanma
durumu
 Projenin ticarileşebilir niteliği
 Projenin sektörün ihtiyacına yönelik çözüm üretme durumu
 Proje çıktısının, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından beklenen
katkı düzeyi
 Ülkede ihtiyaç duyulan bir teknolojinin üretimini sağlayacak ve/veya ithal
ikamesi sağlayarak teknolojik dışa bağımlılığı azaltma durumu
 Projenin ilgili sektördeki teknolojik gelişmeye katkı sağlama durumu
2. Proje Faaliyet-Zaman Planlaması

25

 Önerilen faaliyetlerin uygunluğu, uygulanabilirliği, hedef ve beklenen
sonuçlarla uyumluluğu
 Projenin genel tasarımının tutarlılığı
 Proje faaliyetleri, süresi ve faaliyet-zaman planının açıklığı ve uygulanabilirliği.
 Proje konusunun projenin sonucuna yönelik olarak amaç ve hedeflerle
uyumluluğu
 Proje süresinin projede belirtilen faaliyetlerin dikkate alınarak belirlenme
durumu
 Faaliyetlerin proje amacına uygun tasarlanma durumu
 Faaliyetlerin proje sonucuna ulaşmak için yeterli olma durumu
3. Proje Sahibinin/Girişimcinin ve Projede Çalışacak Personelin Yeterliliği

20

 Proje ekibinin/Girişimcinin projeyi yürütecek bilgi ve beceriye sahip olma
durumu
 Üst yönetimin/Girişimcinin projenin yönetimine katkı durumu
 Proje personelinin sayısı ve niteliğinin projede gerçekleştirilecek faaliyetlere
uygunluğu
4. Bütçe ve Maliyet Etkinliği
 Proje detaylı bütçesinde, makine donanım, hammadde, hizmet alımı, vb.
kalemlerinde
listelenen
(talep
edilen)
harcamaların
projenin
gerçekleştirilebilmesi için yerinde olma durumu
 Bütçe kalemlerinin talep edildiği dönemler ve faaliyet-zaman planı ile
uyumluluğu
 Harcamaların proje süresine gerektiği şekilde yayılma durumu
TOPLAM PUAN
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KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU

Programa Özel Diğer Bilgiler
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları
da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede
proje; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi,
Evet
mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi,
Hayır [cevap “Hayır” ise tüm alanlara
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 0 (sıfır) puan verilir.]
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin,
yeni
üretim
teknolojilerinin
geliştirilmesi vb. konularda mıdır?*
Ür-Ge projesi kapsamında sunulan başvuru,
değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik
Evet
gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal,
Hayır [cevap “Hayır” ise tüm alanlara
iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün 0 (sıfır) puan verilir.]
geliştirmek için mi yapılmıştır?**
(*) Sadece ar-ge ve inovasyon proje başvurularında bu bölüm geçerli olacaktır.
(**) Sadece ür-ge proje başvurularında bu bölüm geçerli olacaktır.

“Bu Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu… tarafından …/…/20... tarihinde KBS üzerinden
onaylanmıştır.”
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