KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
DEĞERLENDİRME KARAR KURULU
GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

1. Taahütnamenin amacı, kapsamı ve konusu
Bu taahhütname, KOBİ Proje Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu ile ilgili kuralları,
sorumlulukları ve taahhütleri kapsar.
2. Taraflar
a) KOSGEB
Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No: 66 Mamak ANKARA
Tel: 0312 595 2800
Faks: 0 312 368 07 15
Web: www.kosgeb.gov.tr
b) Değerlendirme ve Karar Kurulu Üyesi
Adı Soyadı

TC Kimlik No

Ünvanı

Üniversite
Döner
Sermaye
işletmesi
hasabına ait Banka Adı
ve Şubesi

Bölümü

IBAN No

Telefonu (iş)

e-posta adresi

GSM

Faks

3. Değerlendirme ve Karar Kurulu Üyesinin Sorumlulukları
a) KOSGEB tarafından belirlenen zaman ve saatte yapılacak Kurul toplantılarına katılmak,
b) KOBİ Proje Destek Programı Projelerinin değerlendirmesini yapmak ve desteklenecek projelerin
seçimine karar vermek,
4. Gizlilik ve Uyulacak Kurallar
a) Tüm bilgi ve belgeler korunacak gizli ticari bilgi olarak kabul edilir ve hiçbir şekilde ve herhangi
bir yolla üçüncü kişilere aktarılamaz.
b) Proje değerlendirme sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Bu çalışma
kapsamında edinilen gizli bilgilerin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5/12/1951
tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler başlatılır.
c) Kurul üyeleri, görevi devam ettiği sürece proje başvurusu yapılan projelerin ekibinde yer alamaz.
d) Kurul üyesi, KOSGEB tarafından belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecek Kurul toplantılarına
mazeret bildirmeksizin katılmaz ise KOSGEB tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.
e) KOSGEB tarafından projelerin değerlendirilmesi için bildirilen takvime uyulması esastır.
f) Değerlendirme süreci iki aşamalı olup, ilk aşama online, ikinci aşama ise toplantı yöntemi ile
yapılacaktır.
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g) Kurul üyeleri, değerlendirmenin ilk aşamasını projelerin sistem üzerinden puanlanması suretiyle
gerçekleştirilecektir. Akabinde yapılacak toplantıda desteklenme kararı verilen projelerin
gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları
incelenerek değerlendirilecektir.
h) Kurul üyeleri yapacakları iş ve işlemlerde, KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları ve
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’ni esas alacaklardır.
5. Bildirimler
Taraflar birbirlerine yapacakları bildirimleri yukarıda yazılı adres ya da faks numaralarına yazılı olarak
yapacaklardır. Bu adreslere ve bu adreslerde bulunan faks cihazlarına yapılacak her türlü gönderiler,
ihbar, ihtar ve tebliğler Taraflarca gönderilmiş sayılır.
6. Taahhütname Süresi
İş bu taahütname KOBİ Proje Destek Programı uygulama süresince geçerlidir.

Tarih / İmza
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