KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
PROJE SONUÇ RAPORU

KOSGEB..................... MÜDÜRLÜĞÜNE

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yürütmekte olduğumuz projemize ait
Proje Sonuç Raporu sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

“Bu Proje Sonuç Raporu ………….. tarafından …/…/20.. tarihinde KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden onaylanmıştır.”

FRM.09.00.11/03
Rev. Tarihi: 25/12/2019

1

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
PROJE SONUÇ RAPORU

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ADI:
PROJENİN ADI:
YARARLANICININ ADI:
VERGİ NUMARASI / TC KİMLİK NUMARASI:
PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ:
…./…../201.

PROJENİN BİTİŞ TARİHİ:

PROJENİN SÜRESİ
(DÖNEM):

…./…../201.
.… ….

PROJENİN GEÇİRDİĞİ REVİZYONLAR (içeriği, tarihi vb.):

FAALİYETLER *

GERÇEKLEŞME DURUMU

AÇIKLAMA

1.
2.
(*) Proje Faaliyet-Zaman Planında belirtilen tüm faaliyetler bu alana yazılacaktır.

Sıra
No

PROJE İLE BEKLENEN
SONUÇLAR*

PROJE İLE ELDE EDİLEN
SONUÇLAR

AÇIKLAMA

1.
2.
3.
.
(*) Proje Başvurusunda belirtilen beklenen sonuçlar bu alana yazılacaktır.
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PROJEDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMINA İLİŞKİN BEYAN
Proje Teklif Çağrısında açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular için ilave destek oranı
uygulanabileceği belirtilmişse,
 İlk başvuru aşamasında doldurulan Proje Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağı beyan
edilmişse,
 Proje Başvuru Formunda kullanılacağı beyan edilen (işaretlenen) açık kaynak kodlu yazılım türlerinin tamamı
proje süresi içinde kullanılmışsa ve bu yazılımlar projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde
edilmesinde gerekli ve önemli derecede etkili olmuşsa,


aşağıdaki beyan kutucuğu işaretlenmeli bilgiler doldurulmalıdır. Aksi halde bu bölüm boş bırakılmalıdır.
Beyan ve talep
Projemizin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan ve ilk
başvuruda kullanacağımızı beyan ettiğimiz aşağıdaki yazılım türleri kapsamında açık kaynak kodlu yazılımların
tümünü kullandığımızı beyan ediyoruz.
Uygulama Esaslarındaki açık kaynak kodlu yazılım ve bu kapsamda ilave destek oranı uygulanabilecek yazılım
türleriyle ilgili tanım ve kıstasları bildiğimizi kabul ve beyan ediyoruz.
Beyanlarımıza ilişkin olarak tarafımızdan talep edilecek tüm bilgi ve belgeler ile, işletmemizde gerçekleştirilebilecek
tespit çalışmaları için gerekli tüm kolaylığı göstereceğimizi beyan ediyoruz.
Bu kapsamda; Uygulama Esaslarında
yararlandırılmamızı talep ediyoruz.

belirtilen

Proje ilk başvurusunda kullanılacağı beyan edilen
yazılım türleri
(Proje Başvuru Formunda işaretlenen türlerin tümü
seçilecek, diğerleri boş bırakılacaktır)
Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı

yöntemle

hesaplanacak

ilave

destek

oranından

Proje süresi içinde kullanılan yazılım veya yazılımların
isimleri
(İşaretlenen yazılım türleri için bu bölüm boş bırakılamaz)

Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımı
İmalat sektörüne yönelik kurumsal kaynak
planlaması (ERP) yazılımı
Endüstriyel otomasyon yazılımı
Nesnelerin interneti teknolojisi yazılımı
İmalat sanayinde yapay zeka yazılımı
Açık kaynak kodlu yazılımın projedeki kullanım alanı
(Açık kaynak kodlu yazılımın projedeki kullanım alanını, hangi proje faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğunu
detaylı olarak açıklayınız)
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Açık kaynak kodlu yazılımın projede kullanılmasının proje için önem ve gerekliliği
(Açık kaynak kodlu yazılımın projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önem ve
gerekliliğini detaylı olarak açıklayınız)

Diğer hususlar
Kullanılan açık kaynak kodlu
yazılım(lar)ın,
alternatif
olarak
kullanılabilecek diğer (açık kaynak
kodlu
olmayan)
yazılımlarla
mukayeseli olarak sağladığı maliyet
avantajını açıklayınız
(her bir yazılım için açıklama
yapılmalıdır)

Kullanılan açık kaynak kodlu
yazılım(lar)ın, açık kaynaklı işletim
sistemleri ve veri tabanları ile
kullanıma
uyumlu
olduğunu
açıklayınız
(her bir yazılım için açıklama
yapılmalıdır)

Kullanılan her bir yazılım için; açık
kaynak kod lisansını belirtiniz
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