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1. İLGİLİLİK
1.1 Proje Başvurusu, Proje Teklif Çağrısında belirlen uygun proje konuları
kapsamında hazırlanmış mı ?
(Cevap, Hayır ise tüm alanlara 0 (sıfır) puan verilir.
2. PROJE TASARIMI – AMAÇ, HEDEF, PLAN, SONUÇ İLİŞKİSİ
(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir)
2.1 Proje amacı ile Proje Teklif Çağrısının ilişkisinin ve buna bağlı
gerekçelerin belirlenmesi (Baş. Form. 2.1)

* Evet
* Hayır

2.2 Proje hedeflerinin, proje amacına hizmet edecek şekilde belirlenmesi
(Baş. Form. 2.1, 2.2, 2.3)
2.3 Projenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin
tanımlanması (Baş. Form., 2.1.,2.2., 2.3, 3.1)
2.4 Projenin, işletmenin hedefleri, pazarı ve rekabet durumuna etkisi (Baş.
Form.,2.4)
2.5 Proje amaç ve faaliyetlerinin beklenen sonuçlarla uyumluluğu (Baş.
Form.,2.1., 2.2., 2.10)
3. UYGULANABİLİRLİK
(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir)
3.1 Proje toplam süresinin projede belirtilen faaliyetler dikkate alınarak
belirlenme durumu (Baş. Form. 3.1)
3.2 İş-zaman planındaki faaliyet basamaklarının tutarlı bir proje bütünlüğü
oluşturma durumu (Baş. Form. 3.1.)
3.3 Projenin yürütülmesi için tanımlanan insan kaynağının yeterliliği (Baş.
Form. 2.6,4.1)
3.4. Proje ile edinilecek makine-teçhizat, yazılım ve hizmetler işletmenin
mevcut kabiliyetlerine eklendiğinde, proje uygulanabilirliği için uygun
altyapı oluşma durumu (Baş. Form., 1.4.,2.6, 4. Bölüm)
3.5 Proje Yöneticisi ile işletme yöneticileri ve ilgili birimler arasındaki
koordinasyon sistematiğinin belirlenmesi (Baş. Form., 2.7)
4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir)
4.1 Proje sona erdikten sonra proje ile elde edilen kazanımların
sürdürülebilirliği ve bunu için gerekli olan kurumsal yapının varlığı (Baş.
Form., 2.8)
4.2 Proje desteği sona erdikten sonra proje sonuçlarının sürdürülebilirliği
için gerekli olan faaliyetlerin finansman yönteminin açıklanması (Baş.
Form., 2.8)
5. BÜTÇE-MALİYET ETKİNLİĞİ ve RİSKLERİN
ÖNGÖRÜLMESİ
(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir)
5.1 Projede katlanılacak maliyetler ile beklenen sonuçların fayda /maliyet
açısından uygunluğu (Baş. Form., 2.10, 4. Bölüm)
5.2 Talep edilen giderlerin projenin uygulanması için gerekliliği (Baş.
Form., 3. ve 4. Bölüm)
5.3 Talep edilen giderlerin, ilgili faaliyetler ile ilişkilendirilme durumu
(Baş. Form., 3. ve 4. Bölüm)
5.4 Proje bütçesinin tutarlı ve dengeli bir şekilde dağıtılma durumu (Baş.
Form., 4. Bölüm)
5.5 Projenin beklenen risklerinin ve alınacak önlemlerin tanımlanma
durumu (Baş. Form., 2.5)
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6. PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA ÖZEL KRİTERLER
Proje Teklif Çağrısının “Uygun proje konusu” bölümünde belirtilen
stratejilerden PROJEYLE İLGİLİ OLANLAR İÇİN işletmenin Proje
Başvuru Formu 2.9 numaralı bölümde yaptığı açıklamaların yeterliliği
burada toplam 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı
makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Projesinde bu stratejiye ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin
açıklamaları aşağıdaki kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 Projesinde maliyet düşürmeye ilişkin makine – teçhizat edinimi
ve devreye alma faaliyetleri olan işletmelerin; proje kapsamında
üretimde maliyet düşürücü yöntemleri ve bu yöntemlerin proje
giderleri ile ilişkisini açıklamaları.

Projesinde verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat
edinimi ve devreye alma faaliyetleri olan işletmelerin; proje
öncesindeki (mevcut durumdaki) verimlilik ile proje
sonrasında ulaşılması istenen verimlilik düzeyinin
mukayesesini sayısal olarak hesaplamaları.
Strateji 2. Ürün kalitesini ve / veya katma değerini arttırmaya yönelik
faaliyetler
Projesinde bu stratejiye ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin
açıklamaları aşağıdaki kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 Projesinde ürün kalitesini arttırmaya ilişkin faaliyetleri olan
işletmelerin; ürünün müşteri beklenti ve gereksinimlerini
karşılama düzeyini; “Ürün Performansı”, “Ürün İşlevsel
Özellikleri”, “Ürün Şekilsel Tasarımı”, “Dayanıklılık”, “Önceden
Belirlenmiş Tasarım ve Standart Şartlarına Uygunluk”
kriterlerinden uygun olanlar için nasıl geliştireceklerini
açıklamaları ve proje öncesindeki (mevcut durumdaki) ve proje
sonrasında ulaşılması istenen kalite mukayesesini anlatmaları.
 Projesinde ürün katma değerini arttırmaya ilişkin faaliyetleri
olan işletmelerin; tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılacak ve
ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak işlevsel
özelliklerin nasıl geliştirileceğini ve üretim süreçlerine nasıl
adapte edileceğini açıklamaları.
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Projesinde bu stratejiye ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin
açıklamaları aşağıdaki kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 Projesinde ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmeye ilişkin
faaliyetleri olan işletmelerin; ürün ve üretim yöntemlerinin
gerektirdiği ölçüm ve analiz türlerini, bunlarla ilgili standart ve
varsa belge türlerini, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve
varsa belge türleri açısından yeterliliğini, mevcut durumda
ihtiyacın nasıl karşılandığını ve proje kapsamında iyileştirilecek
donanım ya da insan kaynağı altyapısının mevcut durumdan
farklı olarak hangi faydaları sağlayacağını açıklamaları.

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
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Projesinde bu stratejiye ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin
açıklamaları aşağıdaki kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 Yeni pazarlama yöntemlerine geçiş ya da mevcut pazarlama
yöntemlerinin geliştirilmesi / etkin kullanımı konusunda proje
kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların proje
giderleri ile ilişkisinin açıklanması.
Varsa; satış sonrası hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi /
etkin kullanımı konusunda proje kapsamında gerçekleştirilecek
faaliyetler ve bunların proje giderleri ile ilişkisinin açıklanması.
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Projesinde bu stratejiye ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin
açıklamaları aşağıdaki kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 İhracat kapasitesini arttırma için izlenecek adımların
açıklanması.
İşletmelerin, Başvuru Formunda verilen aşağıdaki
örneklerden de yararlanılarak kendi adımlarını
açıklamaları ve proje giderleri ile ilişkilendirmeleri
beklenmektedir:
- Dış müşterinin beklentisini karşılayacak ürün kalite ve
spesifikasyonlarına erişilmesi için yapılacak teknolojik
yatırımlar
- Dış pazarda talep edilen ürünlerin geliştirilmesi ve
üretilmesi
- Dış müşterinin sipariş hacmi ve termin şartlarını
karşılayabilmek için gerekli kapasitenin oluşturulması
- İlgili dış pazara giriş için gerekli olan standartlara ilişkin
belgelerin alınması
- Yeni dış pazar araştırması veya potansiyel işbirliği
yapılacak müşteri / partner araştırması
 - Dış pazara yönelik tanıtım aktiviteleri
Strateji 6. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka,
ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot
ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil)
alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün
geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test /
belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme
Yazılım işletmelerinin bu stratejiye ilişkin açıklamaları aşağıdaki
kapsam bakımından değerlendirilecektir:
 Projesinde tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin
arttırılmasına ilişkin faaliyetleri olan işletmelerin; tasarım / ürün
geliştirme yetkinliğini iyileştirmek için edinilecek yazılım,
donanım ya da yeni personellerin mevcut durumdan farklı olarak
hangi faydaları sağlayacağını açıklamaları
 Projesinde ürün test / belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri olan
işletmelerin; ilgili yazılım türünün gerektirdiği test / standart /
belge türlerini, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve varsa
belge türleri açısından yeterliliğini, mevcut durumda ihtiyacın
nasıl karşılandığını açıklamaları
Projesinde yeni yazılım/ oyun ilişkin faaliyetleri olan
işletmelerin; ilgili yazılım / oyun teknolojisi ile ilgili olarak
mevcut milli imkan ve kabiliyetleri ve geliştirilecek yeni
oyun / yazılım ile milli imkan / kabiliyetlere yapılacak
katkıyı açıklamaları
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 PUAN
İLAVE PUAN (Varsa Proje Teklif Çağrısında Belirtilen Hususlar doğrultusunda
eklenecek puan)

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