İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU
İşletme/Girişimci Adı
Vergi No/TC Kimlik No

Kurul Tarihi

İşletmenin destek programı başvurusuna konu faaliyetinin İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları
Tablosunda belirtilen konularla örtüşmekte midir?
Evet
Hayır (cevap Hayır ise tüm alanlara 0 (sıfır) puan verilir.)
İşletme desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir
ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya
dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin
değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik mi kurulmuş?
Evet (cevap Evet ise tüm alanlara 0 (sıfır) puan verilir.)
Hayır

A- Girişimci/Ortaklarının ve Beşeri
Sermayesinin Değerlendirilmesi



Girişimci ve ortaklarının faaliyet alanında
aldığı eğitim, iş deneyimi ve tecrübeleri,



Girişimcinin başvurusuna ve iş modeline
hâkimiyeti



Girişimci ve ortakları arasındaki iş
bölümü, görev dağılımı ve bunun iş
modelin başarısına etkisi



İşletmede çalışan/çalışacak personelinin
sayısı ve niteliğinin iş modelinin
gerçekleşmesi için planlanan temel
faaliyetler açısından uygunluğu



Girişimcinin kendini ifade
gücü/motivasyonu
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B- İş Modelinin Değerlendirilmesi



Değer
önerisinin
orijinalliği
ve
pazara/müşteriye katkı durumu, pazarı
değiştirme/dönüştürme potansiyeli
İş modelinin tutarlılığı ve yeterliliği



İşletmenin lokasyonunun pazarlama,
dağıtım,
müşteriye/tedarikçiye ulaşım
açısında uygunluğu



İş modelinin yerel/ulusal düzeyde
istihdam artışı sağlama potansiyeli

C- Bütçe ve Maliyet Etkinliği








BÖLÜM PUANI (30)

BÖLÜM PUANI (30)

Talep edilen desteklerin işletmenin
faaliyet konusu ile doğrudan ilgisi
Talep edilen desteklerin gerekliliği ve
maliyetlerin uygunluğu
İşletmenin sağlaması gereken öz kaynak/
diğer kaynakların iş modeli için
yeterliliği
Gelir
modelinin
gerçekçiliği
ve
sürdürülebilirliği
İşletmenin
gelir/gider
dengesinin
gerçekçiliği, müşteri grubu ve pazar
açısından başarılabilme olasılığı
İşi kurmak için katlanılan maliyetin elde
edilen/tahmini
brüt
kar
ile
karşılanabilirliği

TOPLAM PUAN (A+B+C)

.../100

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