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İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI KURUL DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ 
PUAN 

İşbirliğinin Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi 
25 

 İşbirliğinin, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından katkısı (7 puan) 

 Projenin, işletmenin hedefleri, pazarı ve rekabet durumuna etkisi(6 puan) 

 İşbirliğinin yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli ve ülke ekonomisine 

yapacağı katkı(6 puan) 

 İşbirliğinin yeni iş alanları yaratma ve istihdam artışı sağlama potansiyeli 

(6puan) 

 

İşbirliğinde Yer Alan İşletmelerin Yeterliliği 20 

 Projeye ortak olacak işletmelerin projeye konu işbirliğini gerçekleştirme 

kabiliyeti (15 puan) 

 Projeye ortak olacak işletmelerin projedeki faaliyetleri ve görevlerinin 

uygunluğu ve tamamlayıcılığı (5 puan) 

 

İşbirliği ve Projenin Uygulanabilirliği  35 

 Başvuruda belirtilen amaç, hedef ve faaliyetlerin yeterliliği (7 puan) 

 Başvuruda, projenin gerçekleşmesi ve işbirliğinin yürütülmesi talep edilen 

giderlerin yeterliliği (7 puan) 

 Projenin gerçekleşmesi ve işbirliğinin sağlanması için projede görev alacak 

personelin sayısı ve niteliğinin yeterliliği (6 puan) 

 İşletmelerin geçmiş performansının ve hâlihazırdaki çalışmalarının projeye 

yapabileceği katkı (5 puan) 

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

 Projenin gerçekleştirilmesi için proje süresinin yeterliliği (5 puan) 

 

 

 

 

 

 

Bütçe ve Maliyet Etkinliği 20 
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 Projenin uygulanması için talep edilen giderlerin gerekliliği (4 puan) 

 Talep edilen giderlerin faaliyet-zaman planı ile uyumluluğu(4 puan) 

 İşletmelerin finansal kaynakları ve mali yapılarının yeterliliği(4 puan) 

 Talep edilen giderlerin ilgili faaliyetler ile ilişkilendirilme durumu(4 puan) 

 Proje bütçesinin tutarlı ve dengeli bir şekilde dağıtılma durumu(4 puan) 

 

 

TOPLAM PUAN ../100 

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

edilir. 

 

 

Programa Özel Diğer Bilgiler 

(Yukarıdaki bilgiler dışında programa özel diğer bilgilerin girileceği bölümdür) 

İşbirliği Adı  

İşbirliği proje konusuna uygun işbirliği ortaklık 

modeli seçilmiş mi? 

 

 Evet                                

 Hayır  [cevap “Hayır” ise tüm alanlara 0 

(sıfır) puan verilir.] 

 

 

 

 

“Bu Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu … tarafından …/…/20... tarihinde KBS üzerinden 

onaylanmıştır.” 

 


