STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
PUANLAMA FORMU

İşletme Adı/Adları
Dönem Kodu
Vergi Numarası/Numaraları
TC Kimlik Numarası/Numaraları
Proje Adı
Proje Başvurusu, Dönemsel Duyuru Metninde belirlenen sektörlerde yer alan stratejik ürün üretimi
kapsamında hazırlanmış mı?
Evet
Hayır [cevap “Hayır” ise tüm alanlara 0 (sıfır) puan verilir]
KRİTERLER
Projenin Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi
 Stratejik ürünün, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından
katkısı
 Projenin ithal ikamesi sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkısı ve/veya
ülkede ihtiyaç duyulan stratejik ürünün üretilmesini sağlayarak dışa
bağımlılığı azaltma durumu
 Stratejik ürün ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli ve ülke
ekonomisine yapacağı katkı
 Projenin yeni iş alanları yaratma ve istihdam artışı sağlama potansiyeli

PUAN
15

İşletmenin Büyük İşletme ile İşbirliğinin Niteliği
 Büyük İşletme ile yapılan projeye ilişkin sözleşme, protokol vb. belgenin
kapsamı
 Büyük İşletmenin projedeki rolü, faaliyetlerdeki etkinliği
 İşletmenin daha önce Büyük işletme ile yaptığı işbirlikleri

20

İşletmenin ve Projenin Teknik Yeterliliği

20

 Projede yer alan makine-teçhizat ve yazılımın kapasite ve teknoloji düzeyi
hususları açısından uygunluğu
 Üretimde kullanılacak metot ve teknolojilerin güncel teknolojiler ile
uyumluluğu
 Üst yönetimin projenin uygulanmasına katkı durumu
 Proje personelinin sayısı ve niteliğinin projenin gerçekleşmesi için
planlanan faaliyetler açısından uygunluğu
 İşletmenin geçmiş performansının ve hâlihazırdaki çalışmalarının projeye
yapabileceği katkılar
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STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
PUANLAMA FORMU

İşletme Adı/Adları
Dönem Kodu
Vergi Numarası/Numaraları
TC Kimlik Numarası/Numaraları
Proje Adı
Üretim Yerinin Fiziki Yapısının Yeterliliği

10

 Makine ve teçhizata ait yerleşim planı için üretime ayrılan açık/kapalı
alanın büyüklüğünün uygunluğu ve yeterliliği
 Üretim hattı tasarımı ve akış şemasının, üretimin yapılacağı yerin fiziki
şartlarına ve altyapısına uygunluğu
Proje İş-Zaman Planı

10

 Önerilen faaliyetlerin uygunluğu, uygulanabilirliği, hedef ve beklenen
sonuçlarla uyumluluğu ve yeterliliği
 Proje faaliyetleri, süresi ve iş-zaman planının uyumluluğu
Bütçe ve Maliyet Etkinliği

15

 Proje bütçe kalemlerinin uygunluğu
 Bütçe kalemlerinin iş-zaman planı ile uyumluluğu
 İşletmenin finansal kaynaklar ve mali yapısının üretim için yeterliliği
Projenin Sürdürülebilirliği

10

 Beklenen sonuçlar ile öngörülen maliyetler değerlendirildiğinde projenin
yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği
Toplam Puan

Kurul Üyesinin
Adı Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza
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