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Belediye olarak mahallemizdeki konut ve ortak alanları dezenfekte etmek, 
bireysel korunma önlemlerini almayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin dağıtımı uygun 
proje konuları arasında mıdır?

Ajans, destek bütçesinin bir kereliğine uygulanacak ve bir kereliğine iktisadi/sosyal fayda 
üretecek projelere harcanmasını uygun görmemektedir. Kullandırılacak kaynağın kalıcı 
iktisadi/sosyal faydalar üretmesi ve etki/sonuçlarının proje tamamlandıktan sonra da 
devam etmesi gerekmektedir. Projelerin, programın hedeflerine yönelik somut, yenilikçi 
ve sürdürülebilir katkılar sunması önemlidir.

Başvuru Rehberi 1.3. Programın Hedef ve 
Önceliği

Projelerin Uygunluğu
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Öncelik alanına uygun bir ürünün geliştirilmesi ve seri üretimi uygun proje 
konuları arasında mıdır?

Evet. Örneğin "Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek 
üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve 
kullanıma sunulması" örnek proje konuları arasında yer almaktadır. Örnek proje 
konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program kapsamında başvuru 
rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Söz konusu 
faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah etmek başvuru 
sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. Programın Hedef ve 
Önceliği

Projelerin Uygunluğu
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Evde kalması zorunluluk olan çocuklar için Evlere Satranç, Dama vb. Zeka 
geliştiren Oyunlar ya da 3 boyutlu pazıl'lar ücretsiz olarak dağıtımı ile çocukların 
mühendislik alanları içerisinde daha başarılı ve meslek seçiminde daha gerçekçi, 
doğru adımlar atmasına öncü olabiliriz. Bu kapsamda bir proje hazırlanabilir mi?

Hayır. Programın amacı COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının 
etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir. 

Başvuru Rehberi 1.3. Programın Hedef ve 
Önceliği

Projelerin Uygunluğu
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Başvuru Rehberinde belirlenmiş bütçe sınırlarını aşan her bir bütçe kalemi için 1 
proforma fatura yeterli midir?

Evet. Programın muhtevası gereği Başvuru Rehberinde belirlenmiş bütçe sınırını aşan her 
bir bütçe kalemi için en az 1 proforma fatura yeterlidir.

Başvuru Rehberi 4.2. Başvuru Sırasında 
Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Destekleyici Belgeler
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Uzaktan eğitim alt yapısını geliştirmeye yönelik proje teklifi hazırlamaktayız. Hedef 
kitle olarak belirlediğimiz ekonomik kırılgan yapıda olan öğrencilere proje 
süresince öğrenimleri boyunca internet imkanı sağlanabilir mi? Öğrencilere proje 
kapsamında tablet verilebilir mi ?

Hayır. Programın amacı COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının 
etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir. 

Başvuru Rehberi 1.3. Programın Hedef ve 
Önceliği

Projelerin Uygunluğu

6 Proje kapsamında KDV uygun maliyet midir?
"Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, 
Belediye Şirketleri ile kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kooperatifler için Katma 
Değer Vergisi." desteklenmeyecek maliyetler arasındadır.

Başvuru Rehberi  3.3. Desteklenmeyecek 
Maliyetler

Maliyetlerin Uygunluğu
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Diğer çağrı programlarında olduğu gibi açık ihale usulü ( 21 gün ilan ) zorunluluğu 
var mıdır? 

Yararlanıcıların desteklenen projeleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma 
faaliyetleri, satınalma ve ihale usul ve esasları doğrudan kanun veya yönetmelikle 
belirlenen kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatlarına
göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Kalkınma Ajansları Tarafından 
Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberinde belirtilen doğrudan temin yöntemi 
kullanılarak yapılır.

Başvuru Rehberi
Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen 
hakları ve yükümlülükleri düzenler

Proje Uygulama

8 Her Başvuru Sahibi panel üyelerine sunum yapacak mıdır?
Değerlendirme sürecinde panel tarafından ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahipleri 
Ajansa davet edilerek veya uzaktan erişim yöntemiyle projeleri hakkında panel üyelerine 
bilgi verirler. 

Başvuru Rehberi 
5.2. Panel Değerlendirmesi

Değerlendirme Süreçleri
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Kişisel koruyucu ürünlerden gözlük, yüz siperi ve dezenfektan üretilmesi uygun 
proje konuları arasında mıdı?

Bu ürünlerin üretimi konusunda ulusal  düzeyde bakanlıkça koordinasyon sağlandığından 
bölgesel olarak üretim desteği sağlanmaması tercih edilmektedir. Nitekim 20.04.2020 
tarihli rehber değişikliği sonucu bu ürünler uygun proje konuları arasından çıkarılmıştır.

Başvuru Rehberi 
Öncelik 2 Örnek Müdahale Alanları  
(Revize Madde 1)

Öncelik 2 Örnek Müdahale Alanları
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Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi 
koruyucu sistemlerin geliştirilmesi uygun proje konuları arasında mıdı?

Bu koruyucu sistemlerin yan etkileri konusunda bilimsel bir açıklık olmadığı için bu 
sistemleri geliştirilmesine yönelik proje konuları tercih edilmemektedir. Nitekim 
20.04.2020 tarihli rehber değişikliği sonucu bu ürünler uygun proje konuları arasından 
çıkarılmıştır.

Başvuru Rehberi 
Öncelik 2 Örnek Müdahale Alanları  
(Revize Madde 2)

Öncelik 2 Örnek Müdahale Alanları
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