STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
PROJE SONUÇ RAPORU

1. PROJE BİLGİLERİ*
İşletme Adı
Vergi No
Proje Adı
Proje Süresi

…. Dönem (… Ay)

Proje Başlangıç Tarihi
Proje Bitiş Tarihi
(*) Bu alan KBS tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.

2. PROJENİN TAMAMLANMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
A. Gerçekleştirilen Faaliyetler:
(Yatırım Projesi süresince yapılan faaliyetleri, ürün üzerine yapılan çalışmaları, üretim hattı kurulumu, seri
üretime başlanması vb. bilgiler bu bölümde belirtilecektir.)

B. Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler
(Yatırım Projesi süresince yapılamayan faaliyetler ve gerçekleşmeme nedenlerini belirtiniz. Gerçekleşemeyen
faaliyetlerin projeye etkisini ve alınan tedbirleri açıklayınız.)

C. Öngörülen Bütçenin Gerçekleşme Oranı
(Planlanan yatırım projesi bütçesinin kullanım durumu (özkaynak, destek vb.), bütçenin aşılması ya da
kullanılamaması durumlarının açıklayınız. )

Öngörülen Proje
Bütçesi (TL)

Gerçekleşen Proje
Bütçesi (TL)

Gerçekleşme
Yüzdesi
(%)

Ç. Yatırım Projesi Kapsamında Üretime İlişkin Değerlendirmeler
Bu bölümde aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:
 Üretim hattı kapasitesi, kapasite kullanım durumu, bununla ilgili varsa gelecek beklentiler
 Üretim yöntemi (birim üretim süresi, vardiya sayısı, talebe göre üretim vb.)
 Tesisin kurulu gücü, muhtemel işletim maliyetleri ve üretimin, başvuru formu ve fizibilite raporunda
belirtilen tahminlere göre sapmalar,
 Ürün ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara, planlar hakkında teknik (üretim, geliştirme, ekleme vb.)
bilgiler,
 Beklenen talep oluştu mu? Oluşmadı ise nedenleri? Bu konuda alınacak tedbirler,
 Tesise ve Üretim hattına (varsa laboratuvar dâhil ) ait resimler,
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D. Yatırım Projesine Konu Ürünün Satış ve Pazarlama Planlamasının Değerlendirilmesi
Bu bölümde aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:








Yatırım projesi sonunda gerçekleşen veya muhtemel satış rakamları,
Ürüne yönelik olarak başvurusu yapılan veya alınan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka
Tescili ya da Ürün Belgesi, Standart vb. var ise başvuru belgelerine veya alınan belgeler,
Satış ve pazarlama faaliyetleri için istihdam durumuna ve beklentileri
Ürün ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar (pazarlama, satış anlaşması, bayilik vb.),
Yapılan web sayfası ve tanıtım faaliyetleri (katalog, broşür vs.),
Projeye ilişkin çıkan haberler (yazılı, görsel basın veya İnternet üzerinden),

3. İLAVE DESTEK ORANI UYGULANMASI DURUMU
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında …. yılı …. kategorisinde birinci ilan edildiğimiz
için %10 artırımlı destek oranından yararlanmak istiyoruz.*
Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanmamızdan dolayı %15 artırımlı destek oranından
yararlanmak istiyoruz.*
*Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori
birinciliği kapsamındaki destek oranlarının artırımlarından yalnızca biri tercih edilebilir.
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri uygulaması kapsamında kategori birincilerinin;
kategori birincisi ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde yeni bir yatırım projesi
başvurusu yapması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere artırımdan yararlanabilir.

4. YATIRIM PROJESİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMI
HAKKINDA BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER*
Proje kapsamında Uygulama Esasları ilgili hükümlerine uygun şartlarda yatırım projesi
başvurusunda beyan ettiğimiz açık kaynak kodlu yazılımı proje süresi içinde kullandığımızı
beyan eder ve ilave % 15 destek oranından yararlanma talebimizin değerlendirilmesini arz
ederim. Beyanımıza ilişkin olarak tarafınızdan talep edilecek tüm bilgi ve belgeler ile
işletmemizde gerçekleştirilebilecek tespit çalışmaları için gerekli tüm kolaylığı göstereceğimizi
beyan ederiz.*
Proje kapsamında Uygulama Esasları ilgili hükümlerine uygun şartlarda Açık Kaynak Kodlu
Yazılımı kullanılmamıştır.
(*) Başvuruda Beyan Edilmiş ve proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanımı gerçekleşmiş ise
5.1 ve 5.2 başlıklarında istenilen bilgiler doldurulur. İlave destek oranı talebinde bulunulmayacaksa bu
bölüm boş bırakılır.
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4.1 Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımına ilişkin Bilgiler
(Bu bölümde Açık Kaynak Kodlu yazılım kullanımına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin tamamı doldurulmalıdır.)

a)Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım isimleri,
b) Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri (Başvuru Formunda işaretlenen türlerin tümü
seçilerek diğerleri boş bırakılacaktır.)
Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları
Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları
İmalat sektörüne yönelik kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları
Endüstriyel otomasyon yazılımları
Nesnelerin interneti teknolojisi yazılımları
İmalat sanayinde yapay zeka yazılımları
c) Açık Kaynak Kodlu Yazılımların projede kullanım alanları, kullanım gerekliliği ve ilişkili
faaliyetler hakkında açıklamalar,
ç) Projenin ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılmasında, kullanılan Açık Kaynak Kodlu
Yazılımların önemi ve etkisinin gerekçelendirilmesi,
d) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, alternatif olarak kullanılabilecek diğer yazılımlarla
mukayeseli olarak sağlayacağı maliyet avantajı
e) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma
uyumluluğu
f) Açık kaynak lisansı
Yukarıda istenilen bilgi ve değerlendirmeler için aşağıdaki tablo örneği kullanılabilir.
Adı

Türü

Lisansı

Portalı

İlişkili
Faaliyeti

Kullanım Tasarruf Proje harici
Amacı
Miktarı
faydası
(Varsa)

1
2
…
4.2 Açık Kaynak Kodlu Yazılım İçin Değerlendirme:
(Bu bölümde Açık Kaynak Kodlu yazılım kullanımının projeye katkılarının proje bütünlüğü içinde değerlendirilmesi
beklenmektedir. Ayrıca Açık kaynak kodlu yazılımın proje harici sağladığı dışsal faydasının değerlendirmesi
yapılmalıdır.)
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KABUL VE ONAY
İşletme Yetkilisi Adı Soyadı:
“Bu Form…………….……… tarafından …/…/2… tarihinde onaylanmıştır”
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