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İşletme Adı 
 
 

Proje No  

Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi 
Var  Yok  

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında 

Yararlanılan Program Sayısı 

 

PROJE BAŞVURU FORMU VE EKİNDE YER ALAN BİLGİ/BELGELER Evet Hayır 

 

Başvuru Formu ve ekleri tam ve eksiksiz olarak sisteme yüklenmiştir. 

  

 

Proje Personeline ait özgeçmişler Başvuru Formu’nun ilgili alanları ile uyumludur. 

  

Destek konusu her bir gider kalemi için fiyat teklifi ve/veya proforma fatura ve/veya teknik 

özellikleri içeren broşür, katalog vb. bulunmaktadır.  

  

Gider kalemlerine ilişkin alınan fiyat teklifi ve/veya proforma faturalar anlaşılır bir şekilde 

detaylandırılmıştır. Söz konusu dokümanlar Başvuru Formu’nun ilgili alanları ile uyumludur.  

  

 

Sahip olunan Belgeler/Sertifikalar uygundur. Başvuru Formu’nun ilgili alanları ile uyumludur. 

  

Yurtiçi Marka Tescil Belgesi (Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için destek talep edilmesi 

halinde) Başvuru Formunun ilgili alanları ile uyumludur. 

  

Proje Başvuru Formu “1.4. Finansal-Çalışan Bilgileri” bölümünde yer alan bilgiler, Başvuru 

Formu ekinde yüklenen Kurumlar Vergisi Beyannamesi (….. yıllar) ile uyumludur. 

  

Proje Başvuru Formu’nun “1.4. Finansal-Çalışan Bilgileri”  bölümünde yer alan bilgiler ile 

resmi kayıtlardaki bilgiler tutarlıdır. (KOBİ Bilgi Beyannamesi, SGK Çalışan Bilgileri vb ). 

  

İşletme içinde kullanılan yazılımlar için lisans ya da lisans yerine geçen belge uygundur. 

Başvuru Formu’nun ilgili alanları ile uyumludur. 

  

İşletme tanıtım araçları (broşür, katalog) uygundur. Başvuru Formu’nun ilgili alanları ile 

uyumudur. 

  

 

Proje süresi ile iş zaman planında işaretlenen faaliyetlerin süresi birbiri ile uyumludur. 

  

 

Proje süresi ile istihdam edilen personelin çalışma süresi uyumludur. 

  

Proje kapsamında KOSGEB tarafından desteklenmeyecek giderlerle ilgili herhangi bir talep 

bulunmamaktadır. 

  

 

Proje kapsamında talep edilen gider kalemi ilgili gider grubunun altında tanımlanmıştır.  

  

SONUÇ: 

   Proje bilgi ve belge yönünden incelenmiş olup Kurul’a sevk edilmesi uygundur.  

   Proje belge yönünden incelenmiş ve eksiklikler tespit edilmiş olup, işletmeye iade edilmesi uygundur. 

   Proje bilgi yönünden incelenmiş ve yanlışlıklar tespit edilmiş olup, proje reddedilmiştir. 

          

 

Ön Değerlendirmeyi Yapan 

KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı 

Adı Soyadı 

Tarih/İmza 

Onay 

Müdür 

Adı Soyadı 

Tarih/İmza 

 

 


