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1- Organizasyon kapsamında düzenlenecek olan hızlandırıcı programları için aşağıdaki form 

kullanılacaktır: 

 

Düzenleyici Kuruluş Adı  

Vergi No/TC Kimlik No  

Hızlandırıcı Programının Adı  

 

KRİTERLER PUAN 

1. Başvuru Sahibinin Yeterliliği   
25 

 Mali ve finansal yetkinliği  

 Ulusal ve uluslararası yetkinliği 

 Potansiyel işbirliği ağları açısından yetkinliği 

 Hızlandırıcı programı teması olarak belirtilen alanlardaki yetkinliği 

 Katılımcılara katkı sağlama potansiyeli 

 

2. Program Amaç ve Çıktılarının Değerlendirilmesi 25 

 Program süresinin uygunluğu 

 Hızlandırıcı programı düzenlenecek bölgenin programının teması ile 

uyumluluğu 

 Program amacı ile beklenen sonuçların gerçekliği ve uyumluluğu 

 Programın katılımcıların rekabet kapasitesine olan etkileri 

 Katılımcıların bölgeden işletmeleri için temin edecekleri kazanımlar 

 Programın katılımcıların beklentilerine ve pazar paylarına etkileri 

 

3. Program Faaliyetlerin Uygunluğu 25 

 Program kapsamındaki faaliyetlerin program amacına katkı sağlama 

potansiyeli 

 Faaliyet sayısının uygunluğu 

 Faaliyet içeriklerinin uygunluğu 

 Faaliyet kapsamında yararlanılacak kişilerin (eğitmen, danışman, mentör 

vb.) uygunluğu 

 Etkinliklerin veya organizasyonların uygunluğu 

 Faaliyetlerin düzenleneceği mekanların uygunluğu 

 Faaliyetlerin nitelikleri ve maliyetlerinin uygunluğu  

 Faaliyetlerin fayda/maliyet açısından uygunluğu 

 

4. İşletmelerin Program Açısından Uygunluğu 25 

 İşletmelerin ar-ge/inovasyon kültürü ve altyapısının uygunluğu 

 İşletmelerin mali ve finansal yetkinliklerinin uygunluğu 

 İşletmelerin geliştirdikleri ürün/hizmet uygunluğu  

 Program teması ile işletmelerin faaliyet alanının uygunluğu 

 İşletmelerin kurumsal yapılarının uygunluğu  

 Katılımcı kişilerin yabancı dil yeterliliklerinin uygunluğu 
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Kurul Üyesinin 

Adı Soyadı 
 

Unvanı 
 

İmzası  
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2- Bireysel kapsamında düzenlenecek olan hızlandırıcı programları için aşağıdaki form 

kullanılacaktır.  
 

İşletme Adı  

Vergi No/TC Kimlik No  

Hızlandırıcı Programının Adı  

 

 

KRİTERLER PUAN 

1. Başvuru Sahibinin Yeterliliği   
25 

 Mali ve finansal yetkinliği  

 Ulusal ve uluslararası yetkinliği 

 Potansiyel işbirliği ağları açısından yetkinliği 

 Hızlandırıcı programı teması olarak belirtilen alanlardaki yetkinliği 

 

2. Program Amaç ve Çıktılarının Değerlendirilmesi 25 

 Program süresinin uygunluğu 

 Hızlandırıcı programı düzenlenecek bölgenin programının teması ile 

uyumluluğu 

 Program amacı ile beklenen sonuçların gerçekliği ve uyumluluğu 

 Programın katılımcıların rekabet kapasitesine olan etkileri 

 Katılımcıların bölgeden işletmeleri için temin edecekleri kazanımlar 

 Programın katılımcıların beklentilerine ve pazar paylarına etkileri 

 

3. Program Faaliyetlerin Uygunluğu 25 

 Program kapsamındaki faaliyetlerin program amacına katkı sağlama 

potansiyeli 

 Faaliyet sayısının uygunluğu 

 Faaliyet içeriklerinin uygunluğu 

 Faaliyet kapsamında yararlanılacak kişilerin (eğitmen, danışman, mentör 

vb.) uygunluğu 

 Etkinliklerin veya organizasyonların uygunluğu 

 Faaliyetlerin düzenleneceği mekanların uygunluğu 

 Faaliyetlerin nitelikleri ve maliyetlerinin uygunluğu  

 Faaliyetlerin fayda/maliyet açısından uygunluğu 

 

4. İşletmenin Program ile Uyumluluğu 25 

 Ar-Ge/inovasyon kültürü ve altyapısının uygunluğu 

 İşletmelerin geliştirdikleri ürün/hizmetlerin programa uygunluğu  

 Program teması ile işletmenin faaliyet alanının uygunluğu 
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Kurul Üyesinin 
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