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KRİTERLER  PUANLAR 

1. PROJE TASARIMI VE İŞLETMENİN YETERLİLİĞİ 

 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI* (40) 

1.1. Başvuruda belirtilen amaç, hedef ve faaliyetlerin yeterliliği (5) 

 

1.2. Projenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin tanımlanması (5) 

1.3. Projenin, işletmenin hedefleri ve rekabet durumuna etkisi (5)  

1.4. Proje amaç ve faaliyetlerinin beklenen sonuçlarla uyumluluğu  (5) 

1.5. Projenin, işletmenin ihracat durumuna ve kapasitesine etkisi (10) 

1.6. İşletmenin geçmiş tecrübesinin ve mevcut kaynaklarının projenin başarıyla 

tamamlanmasına sağlayacağı katkı (10) 

 

2. UYGULANABİLİRLİK 

 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI* (20) 

2.1. Proje faaliyetleri, süresi ve faaliyet-zaman planının uyumluluğu (5) 

 

 

2.2. Faaliyet-zaman planındaki faaliyet basamaklarının tutarlı bir proje bütünlüğü  

oluşturma durumu (5) 

 

2.3. Projenin yürütülmesi için tanımlanan insan kaynağının yeterliliği (5) 

2.4. Proje ile edinilecek yazılım, donanım ve hizmetlerin işletmenin mevcut kabiliyetlerine 

eklendiğinde, proje uygulanabilirliği için uygun altyapı oluşma durumu (5) 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI* (10) 

3.1. Proje sona erdikten sonra proje ile elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği ve bunun için 

gerekli olan kurumsal yapının varlığı (5) 
 

3.2. Proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için gerekli olan faaliyetlerin 

finansman yönteminin açıklanması (5) 

4. BÜTÇE-MALİYET ETKİNLİĞİ ve RİSKLERİN ÖNGÖRÜLMESİ 

 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI* (30) 

4.1. Projede katlanılacak maliyetler ile beklenen sonuçların fayda /maliyet açısından  

uygunluğu (6)  

 
4.2. Talep edilen giderlerin projenin uygulanması için gerekliliği (6) 

4.3. Talep edilen giderlerin, ilgili faaliyetler ile ilişkilendirilme durumu (6) 
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4.4. Proje bütçesinin tutarlı ve dengeli bir şekilde dağıtılma durumu (6) 

4.5. Projenin beklenen risklerinin ve alınacak önlemlerin tanımlanma durumu (6) 

PUAN   

İLAVE PUAN**  

TOPLAM PUAN (Toplam Puan 100’ü geçemez.) 100 

* Bölüm puanlarından herhangi birinin 0 (sıfır) olması durumunda toplam puan 0 (sıfır) kabul edilir. 

** Mali kayıtlardaki ana faaliyet koduna göre, Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmelere 5, yüksek 

teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmelere ise 10 ilave puan verilecektir. 
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