STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
PROJE TAMAMLAMA FORMU

İşletme Adı/Adları
Vergi Numarası/Numaraları
TC Kimlik Numarası/Numaraları
Dönem Kodu
Proje Adı
Proje Süresi (Ay)
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Bitiş Tarihi
A. Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:
(Proje süresince yapılan faaliyetleri, üretim hattı kurulumu, üretim faaliyetleri vb. bilgiler bu bölümde belirtiniz.)

B. Proje Kapsamında Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler
(Proje süresince iş-zaman planında belirtildiği halde yapılamayan faaliyetler ve gerçekleşmeme nedenlerini
belirtiniz. Gerçekleşemeyen faaliyetlerin projeye etkisini açıklayınız.)

C. Proje Kapsamında Öngörülen Bütçenin Gerçekleşmesinin Değerlendirilmesi
(Planlanan proje bütçesinin kullanım durumu (özkaynak, destek vb. ), bütçenin aşılması ya da kullanılamaması
durumlarının açıklayınız. )

D. Proje Kapsamında Kurulan Tesisin Kapasitesi Ve Üretim Planlamasının
Değerlendirilmesi
Bu bölümde aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:







Üretim hattı kapasitesi, kapasite kullanım durumu, bununla ilgili varsa gelecek beklentileri
Üretim yöntemi (birim üretim süresi, vardiya sayısı, talebe göre üretim, vb.)
Tesisin kurulu gücü, muhtemel işletim maliyetleri ve üretimin başvuru formu ve fizibilite raporunda
belirtilen tahminlere göre sapmaları,
Ürün ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar ve planlar hakkında teknik (üretim, geliştirme, ekleme vb.)
bilgiler,
Beklenen talep oluştu mu? Oluşmadı ise nedenleri? Bu konuda alınacak tedbirler,
Tesise ve Üretim hattına (varsa laboratuvar dâhil ) ait resimler,
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E. Proje Kapsamında Üretilecek Stratejik Ürünün Satış Ve Pazarlama Planlamasının
Değerlendirilmesi
Bu bölümde aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:








Projesi sonunda gerçekleşen veya muhtemel satış rakamlarına,
Ürüne yönelik olarak başvurusu yapılan veya alınan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka
Tescili ya da Ürün Belgesi, Standart vb. var ise başvuru belgelerine veya alınan belgelere,
Satış ve pazarlama faaliyetleri için istihdam durumuna ve beklentilerine
Ürün ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara (pazarlama, satış anlaşması, bayilik vb.),
Web sayfası ve tanıtım faaliyetlerine (katalog, broşür vs.),
Projeye ilişkin çıkan haberlere (yazılı, görsel basın veya İnternet üzerinden),

G. Projenin Tamamlanma Durumunun Değerlendirilmesi
Projede, başvuruda belirtilen amaçlara ulaşılmıştır ve proje tamamlanmıştır. Üretime
başlanmıştır.
Projede, başvuruda belirtilen amaçlara ulaşılmıştır ve proje tamamlanmıştır. Stratejik ürün
üretilmeye hazırdır.
Projede, başvuruda belirtilen amaçlara ulaşılamamıştır.
Gerekçe:……………

İşletme Yetkilisi
Adı Soyadı:
Tarih :
İmza
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Büyük İşletme Yetkilisi:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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