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ÖNEMLİ NOT!!!
Sunum, Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri üzerinden
gerçekleştirilen Türkçe çevirileri içermekte olup; potansiyel
hibe faydalanıcıları için bilgi amaçlı hazırlanmıştır.
Bu sunum ile Hibe Rehberi ve ekleri arasında herhangi bir
uyuşmazlık olması durumunda İngilizce Hibe Başvuru
Rehberi ve ekleri bağlayıcı olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sözleşme Makamı

SUNUM İÇERİĞİ
 TARAFLARIN UYGUNLUĞU
Başvuru Sahibi
Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri
Bağlı Kuruluş(lar)
 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
 BAŞVURU SÜRECİ
 DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Tarafların Uygunluğu
Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Hibe almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahibi:
 Tüzel kişiliğe sahip olmalı ve
 Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş olmalıdır.

Tarafların Uygunluğu
Başvuru Sahibi, Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1’de yer alan aşağıdaki
kurum örneklerinden biri olmalıdır:
 Eğitim ve öğretim, engellilik, özel eğitim gibi konularda faaliyet
gösteren Sivil toplum Kuruluşları (STK)
 Okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM), Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri gibi eğitim ve öğretim kurumları
 Üniversiteler

Tarafların Uygunluğu
 Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Eğitim
birlikleri, Mesleki dernekler ve/veya vakıflar, Kamu çalışanları
sendikaları/
konfederasyonları,
İşveren
sendikaları
/
konfederasyonları, İşçi sendikaları / konfederasyonlar, Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar
 Yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri
vb.)
 Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. maddesi
ile tanımlanan Uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar

Tarafların Uygunluğu
Kimler uygun başvuru sahibi değildir?
 Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında
başvuruda bulunamazlar.
 Bireysel ticari işletmeler veya işletme grupları uygun Başvuru
Sahibi / Eş-Başvuru Sahibi /Bağlı Kuruluş değildir. Ancak uygun
olduğu durumlarda iştirakçi olarak yer almaları teşvik edilmektedir.

Tarafların Uygunluğu
 Merkezi yönetim ve bunların il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı
kapsamında Başvuru Sahibi / Eş-Başvuru Sahibi /Bağlı Kuruluş
olarak yer alamaz ancak iştirakçi olarak yer alabilirler.
 MEB il/ilçe müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru
Sahibi/Eş-Başvuru Sahibi/Bağlı Kuruluş/İştirakçi olarak yer
alamazlar.

Tarafların Uygunluğu
Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu
 Eş-başvuru sahipleri de projenin tasarımı ve uygulamasında yer
aldıklarından başvuru sahibi ile aynı uygunluk şartlarını taşımak
zorundadır.
 Eş-başvuru sahibi/ sahipleri belirlenirken, her bir eş-başvuru
sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına dikkat
edilmelidir.

Tarafların Uygunluğu
Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu
 Bu Teklif Çağrısı kapsamında eş-başvuru sahibi bulunması
zorunlu değildir. Başvuru sahibi tek başına veya eş-başvuru
sahipleri ile başvuruda bulunabilir.
 Eş-Başvuru sahibi/sahipleri için minimum bir sayı yoktur.
Maksimum sayı ise 3’tür.
 Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmamış olması durumunda,
Türkiye’de kurulu olan en az bir eş-başvuru sahibiyle birlikte
başvurması zorunludur.

Tarafların Uygunluğu
Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu
 Eğer eş-başvuru sahibi/sahipleri projeye katılacaksa, ortaklığın
devamlılığı
açısından
başvuru
sahibi
ve
eş-başvuru
sahibi/sahipleri arasında anlaşma, protokol gibi belgelerin
imzalanması önemle tavsiye edilir.
 Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanması halinde, Eş-Başvuru
Sahibi/Sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte)
haline gelecektir.
 Eş-Başvuru sahibi/sahipleri (varsa), Hibe Başvuru Formu (Ek A)
Kısım A Bölüm 4 altındaki «yetkilendirme belgesini» imzalamak
zorundadır.

Tarafların Uygunluğu
Bağlı Kuruluş(lar)ın Uygunluğu
 Başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri, Bağlı Kuruluş(lar) ile
birlikte hareket edebilir.
 Başvuru sahibi veya eş-başvuru sahibi/sahipleriyle sadece yapısal
bağlantısı, özellikle de yasal ve sermaye bağı bulunan kuruluşlar,
Bağlı Kuruluş olarak değerlendirilir.
Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları birer bağlı
kuruluştur.

Tarafların Uygunluğu
Bağlı Kuruluş(lar)ın Uygunluğu
 Bağlı kuruluşlar başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri ile aynı
uygunluk kriterlerini taşımalıdır.
 Bağlı kuruluşlar (varsa); Hibe Başvuru Formu (Ek A) Kısım A
Bölüm 5 altındaki «Bağlı Kuruluşların Beyanı» belgesini
imzalamak zorundadır.

ÖNEMLİ!!!
 Başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden
fazla başvuru yapabilir.
 Başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden
fazla hibeden yararlanamaz.
 Başvuru sahibi, başka bir başvuruda eş-başvuru sahibi
veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir.
 Bir eş-başvuru sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı
kapsamında birden fazla başvuru yapabilir.
 Bir eş-başvuru sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı
kapsamında ikiden fazla hibeden yararlanamaz.

Tarafların Uygunluğu
Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye
dahil edilebilecek kuruluşlar:

İştirakçiler
 İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir. Ancak günlük harcırahlar
ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar.
 İştirakçi kuruluşlar için, Hibe Rehberi Bölüm 2.1.1’deki uygunluk
kriterlerini sağlama şartı yoktur.
Yükleniciler
 İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi
olamazlar.
 Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV’te yer alan satın alma
kurallarına tabidirler.

Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler
 Projede öngörülen maliyetlerin uygun kabul edilebilmesi için; Hibe
Rehberi, Ek-II Genel Koşullar 14. maddesinde yer alan şartlarla
uyumlu olması zorunludur.
 Harcamalar, projenin uygulanması için zaruri olmalıdır.
 Fayda-maliyet etkinliği açısından makul ve piyasa koşulları ile
uyumlu olmalıdır.
 Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Muhasebe standartlarına
uygun biçimde düzenlenmelidir.
 Maliyetler, proje uygulama süresi dikkate alınarak hesaplanmalıdır
(en az 12 en fazla 18 ay).

Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler
Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu’nun
(PRAG) 6.3.9 Nolu Maddesi:
Genel kural olarak, hibe, proje maliyetlerinin tamamını finanse
etmemektedir.
Eş-finansman
Talep edilen hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en az
%80’i, en fazla %90’ı kadar olmalıdır.
Kalan kısım eş finansman olarak, Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa
Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır.
Örnek: Projede çalışacak personellerin maaşları halihazırda Başvuru Sahipleri
tarafından karşılanıyorsa bu maliyetler proje bütçesinde eş finansman olarak
gösterilebilir.

Maliyetlerin Uygunluğu

Uygun Maliyetler
1. İnsan Kaynakları
 Maaşlar

Kişiye ödenecek net ücret, sosyal sigorta giderleri, işveren katkı payı ve diğer
ilgili maliyetleri de kapsayan toplam personel gideri;

 Harcırahlar
Projede görevli personel ve diğer kişilerin proje ile ilgili harcırah ve seyahat
maliyetleri;
Harcırahlar, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan miktarları aşmamalıdır.
Bkz. EK-H (Harcırah oranları)

Maliyetlerin Uygunluğu
2. Seyahat
Personelin Yurtiçi veya Yurtdışı ulaşım giderleri
3. Malzeme ve Ekipman
Sadece projenin amaçlarını gerçekleştirmek için piyasa fiyatlarına uygun olarak
gerçekleştirilen malzeme ve ekipman alımı bütçede yer alan toplam uygun
maliyetlerin %15’ ini aşamaz.
4. Yerel Ofis ve Sarf Malzemelerine ilişkin Maliyetler
5. Diğer Maliyetler/Hizmetler
5.3 Harcama Doğrulaması ile İlgili Maliyetler (En az 2 Rapor-YMM maliyetleri)
6. Diğer

Maliyetlerin Uygunluğu
İdari Giderler
 Projenin uygun doğrudan maliyetleri alt toplamının (7. Bütçe Başlığı)
%7’sini geçemez.

İhtiyat Akçesi
 Projenin uygun doğrudan maliyetleri alt toplamının (7. Bütçe Başlığı)
%5’ini geçemez ve sadece Sözleşme Makamı’nın ön onayı ile
kullanılabilir.

Maliyetlerin Uygunluğu
Ayni Katkılar
 Üçüncü taraflar tarafından, faydalanıcılara veya bağlı kuruluşlara
malların ve hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanmasıdır.
 Ayni katkılar, faydalanıcılar veya bağlı kuruluşlar için herhangi bir
harcama içermediğinden, bütçede uygun maliyet olarak
değerlendirilmez.
 Aynî katkı, eş-finansman olarak gösterilemez.
 Ayrıca, proje tanımlama belgesinde aynî katkı teklif edildiğinde;
bahse konu katkı yerine getirilmelidir.

Maliyetlerin Uygunluğu
ÖNEMLİ NOTLAR!!!
1. 657 sayılı Kanuna tabii kamu çalışanları ve 2547 sayılı Kanuna
tabii akademisyenler gibi projede görev alan kamu personelinin
maaşları eş-finansman olması koşuluyla uygun maliyet olarak
kabul edilir.
Eş-finansman olarak uygun kabul edilebilmesi için;
 kurumlarından gerekli resmi izinler alınması,
 personel maaşlarının başvuru sahibi/sahipleri veya bağlı kuruluş
tarafından ödenmesi,
 ve personel bordrolarının başvuru sahibi/sahipleri veya bağlı
kuruluş tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Maliyetlerin Uygunluğu
ÖNEMLİ NOTLAR!!!
2. Kamu kurumu personelleri kendilerinin ve kurumlarının tabi
olduğu yürürlükteki kanunlar çerçevesinde proje kapsamında
görevlendirilebilirler.
Bu bağlamda; yürürlükte olan halihazırda yerel mevzuat gereğince
projede çalışma izni, gerekli resmi izinlerin alındığına dair belgenin
sunulması şartıyla; haftalık 10 saati aşamaz ve proje uygulaması
boyunca her bir personelin toplam çalışma süresi 30 gün/240 saatten
fazla olamaz.
PRAG kapsamında kabul edilen diğer uygun ülkelerde ise; kamu
kurumu personeli ilgili oldukları ulusal mevzuata tabidirler.

Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Olmayan Maliyetler
 Borç ve borçlarla ilgili masraflar (faiz)
 Zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler
 Faydalanıcı(lar) tarafından beyan edilen ve bir Avrupa Birliği
hibesini alan (Avrupa Kalkınma Fonu dahil) başka bir proje veya iş
programı kapsamında finanse edilen masraflar
 Bina ve arazi satın alınması (ancak özel koşullara uygun şekilde ve
projenin doğrudan uygulanmasında gerekli olması halinde uygun
maliyet kabul edilebilir. Her halükarda mülkiyetin Genel Koşullar
Madde 7.5’e göre en geç proje süresi sonuna kadar devredilmesi
gerekir)

Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Olmayan Maliyetler
Döviz kuru farkından kaynaklanan zararlar
Üçüncü taraflara verilen krediler
Ayni katkılar
Personel maliyetlerini içeren performans tabanlı primler
Vergi, gümrük ve ithalat vergileri, resim, harçlar ve vergi benzeri
bütün diğer kesintiler
 Proje hazırlama maliyetleri
 Faydalanıcı(lar) ve/veya bağlı kuruluşlarının normalde ödediğinden
fazla veya piyasa fiyatlarının üzerindeki maliyetler
 Projeye özel web sitesinin kurulmasına ilişkin maliyetler






Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Olmayan Maliyetler
 İkinci el ekipman alımı
 Projenin uygulanması için gerekli olmaması ve verilen desteğin
faaliyetin etkisini artırmasına katkıda bulunmaması halinde; arazi ve
mevcut binaların kiralanması veya leasing edilmesi
 Proje bütçesi altında geçici olarak kiralanan veya leasing edilen bir
binanın yenilenme maliyetleri

Maliyetlerin Uygunluğu
ÖNEMLİ!!!

Çıkar çatışması ve çifte fonlama risklerini önlemek ve şeffaflık, eşit
muamele, sağlam mali yönetim ilkesi ve sürdürebilirlikle uyumlu olmak
amacıyla; maaşları eş finansman olarak kabul edilmedikçe, aşağıda
belirtilen personele proje bütçesinden ödeme yapılmaması önemle
tavsiye edilmektedir.
 Faydalanıcı(lar)ının veya bağlı kuruluş(lar)ının yönetiminde yer alan
yönetim kurulu üyeleri gibi kişiler
 Faydalanıcı(lar) veya bağlı kuruluş(lar) ile devam eden iş sözleşmesi
olan personel

1

Başvuru Süreci - KISITLI ÇAĞRI
Hibe Teklif Çağrısının
yayınlanması

4

Proje Ön Teklifinin
hazırlanması ve Sözleşme
Makamına sunulması

Değerlendirme sonuçlarının
açıklanması ve
Proje Ön Teklifi aşamasında başarılı
olanların Tam Başvuru Aşaması için
davet edilmesi

Tam Başvuru Formlarının
Değerlendirilmesi

8

Proje Ön Teklifi
Değerlendirilmesi

5
Tam Başvuru Formu ve Eklerinin
hazırlanması ve Sözleşme Makamına
sunulması

7

6

3

Şartlı seçilen projelerden Başvuru
Sahibi/Eş-Başvuru Sahip(ler)i/Bağlı
Kuruluş(lar)ın uygunluğuna dair
destekleyici belgelerin talep edilmesi ve
değerlendirilmesi

Hibe almaya hak kazanan Başvuru
Sahipleri/Eş-Başvuru Sahipleri ile
sözleşmelerin imzalanması

Başvuru Belgeleri: “Proje Ön Teklifi”
Proje Ön Teklifi paketinde SADECE aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:
 Proje Ön Teklifi (EK A-Hibe Başvuru Formu / Kısım A)
 Kontrol Listesi (EK A-Hibe Başvuru Formu/Kısım A- Bölüm 2)
 Başvuru Sahibinin Beyanı (EK A-Hibe Başvuru Formu/Kısım A Bölüm 3)
 Eş Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi (varsa) (EK A-Hibe Başvuru
Formu/Kısım A- Bölüm 4)
 Bağlı Kuruluş(lar)ın Beyanı (varsa) (EK A-Hibe Başvuru Formu/Kısım ABölüm 5)
Yukarıda istenilen tüm belgelerin ayrıca Word formatındaki CD içerisinde
de iletilmesi gerekmektedir.

«Lütfen belgeleri zımbalamayınız.»

Proje Ön Teklifi Başvuru Aşamasında
Dikkat Edilecek Hususlar
 Lütfen bu Çağrının KISITLI ÇAĞRI (iki aşamalı) olduğuna dikkat
ediniz. Bu nedenle, ilk aşamada sadece Proje Ön Teklifi paketi
sunulmalıdır.
 Proje Ön Teklif başvurusu, A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya olarak
sunulmalıdır.
 Belgelerin tümü zarf içerisinde sunulmalıdır.
 Başvuru sahibinin birden fazla başvuru göndermesi halinde, her bir
başvuru için ayrı zarf kullanılmalıdır.
 Başvuruların İngilizce yapılması zorunludur.
 Başvurular elektronik ortamda hazırlanmalıdır.
sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.

El

yazısı

ile

Proje Ön Teklifi Başvuru Aşamasında
Dikkat Edilecek Hususlar
 Proje Ön Teklif Başvurusu (ekleriyle birlikte) Word formatında (PDF
e çevrilmeden); elektronik ortamda CD ile sunulmalıdır.
 Elektronik format ile matbu versiyon birebir aynı içeriğe sahip
olmalıdır. Farklılıklar olması durumunda matbu versiyon esas
alınacaktır.
 Başvuru sahipleri Proje Ön Teklif Kontrol Listesini kullanarak (EK
A-Hibe Başvuru Formu Kısım A Bölüm 2), başvurularının eksiksiz
olduğunu doğrulamalıdır.

Proje Ön Teklifi
 Başvurular, Ek A-Hibe Başvuru Formu Kısım A’da yer alan kural ve
talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 Sayfa ve şekil sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır (Arial 10 font/ 5 sayfa/2
cm kenar boşluğu ve 1 satır aralığı).
 Proje Ön Teklifi, 5 tam sayfayı geçmemelidir (5 sayfayı aşan Ön
Tekliflerde, artan kısım değerlendirmeye alınmayacaktır)
 Anlatım açık ve net olmalı, her bölüm ilgili sorulara yanıt verecek şekilde
yeterli ayrıntıyı içermelidir.
 Tüm bölümler
doldurulmalıdır.

boş

bırakılmadan

ve

puanlama

dikkate

alınarak

Proje Ön Teklifi
 Başvuru formunda Başvuru Sahibi kısmına; Başvuru Sahibi olan kurum/
kuruluş adı yazılmalıdır. Kesinlikle şahıs isimleri yazılmamalıdır.
 Başvuru Formunda, talep edilecek tahmini hibe tutarı ve hibe oranı TAM
belirtilmelidir.
(Yanlış: 80.000-100.000 Avro arasında Doğru: 90.000 Avro)
(Yanlış: %80 - %90 arasında Doğru : %85 vb.)
 Proje süresi net olarak belirtilmelidir.
 Başvuru Sahibinin Beyanı, Eş-Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi ve
Bağlı Kuruluş(lar)ın Beyanı belgeleri kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi
tarafından ıslak imzalı (mavi kalem) ve güncel tarihli olarak sunulmalıdır.

ÖNEMLİ!!!
 Bu aşamada sadece Proje Ön Teklifi değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu
belgenin proje ile ilgili TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. Bu
aşamada istenilen belgelere ek başka belge gönderilmemelidir.
 Proje Ön Teklifi aşamasında EK- B Bütçe ve Ek C-Mantıksal Çerçeve
sunulmayacaktır. Bütçe, mantıksal çerçeve ve diğer ilgili belgeler, Proje Ön
Teklifi değerlendirmesini geçen ve Tam Başvuru Formu sunması için davet
edilecek Başvuru Sahiplerinden istenecektir.
 Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen AB’den talep edilen hibe miktarı Tam
Başvuru aşamasında %20’den (+ -) daha fazla değiştirilemez.
 Proje Ön Teklifi’nde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam
Başvuru Formu’nda değiştirilmesi uygun değildir.

Başvuru Şekli
Proje Ön Teklif başvurusu, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli
taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden
kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki
adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı –
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102
Balgat-Çankaya, 06520 ANKARA

Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta ile) gönderilen veya
başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

ÖRNEK ZARF

«Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş»
«Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Adresi»

“BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM İÇİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN
KALİTESİNİN ARTIRILMASI”
«Proje Adı»
Referans No:EuropeAid/162216/ID/ACT/TR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102
Balgat-Çankaya, 06520 ANKARA

«Açılış oturumundan önce açmayınız»
«Not to be opened before the opening session»

HATIRLATMA
Proje Ön Tekliflerinin Sunulması için
Son Başvuru Tarihi:
03.05.2019
Elden teslimler için son başvuru süresi
03.05.2019 günü saat 16:00’da dolmaktadır.
Posta veya Kargo ile gönderilecek başvurular için saat

sınırlaması olmayıp 03.05.2019 tarihinde postaya veya kargoya
verilmesi yeterli olmaktadır.

ÖNEMLİ!!!
Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri
doğrudan reddedilecektir.

HATIRLATMA
Sorular
 Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç
olmamak kaydıyla (en geç 12.04.2019), e-posta ya da faks yoluyla
ve teklif çağırısının referans numarası açıkça belirtilerek aşağıdaki
adrese gönderilebilir:
 E-posta adresi: iqsesgrant@ikg.gov.tr
 Faks: 00 90 312 442 90 15
 Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı’nın soruları cevaplama
zorunluluğu bulunmamaktadır.
 Yanıtlar proje ön teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine
kadar
(en
geç
22.04.2019)
www.ikg.gov.tr
adresinde
yayınlanacaktır.

Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
1. Aşama: Açılış Oturumu ve İdari Kontrol
 Son başvuru tarihine uyulup uyulmadığı,
 Proje Ön Teklifinin Hibe Başvuru Formu Kısım A Bölüm 2’de yer alan
Kontrol Listesi’ndeki kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilir.
2. Aşama: Teknik Değerlendirme
 İdari kontrol aşamasını geçen Proje Ön Teklifleri, Değerlendirme Tablosu
üzerinden projenin ilgililiği ve tasarımı açısından değerlendirilir.
 50 puan üzerinden en az 30 puan alan proje teklifleri ön seçimde dikkate
alınır.
 Teklif edilen projeler, en yüksek puan alan proje tekliflerinden başlanarak
talep edilen toplam hibe miktarı mevcut hibe miktarının 2 katı değere
ulaşıncaya kadar sıralanır.
 Bu sıralamaya giren Proje Ön Teklifi sahibi, Sözleşme Makamı tarafından
Tam Başvuru Formunu sunması için davet edilir.

Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu

Puanlar*

1. Projenin İlgililiği

Alt puan

1.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile Başvuru Rehberinde belirtilen
konular/sektörler/alanlar veya diğer özel şartlarla ne kadar ilgilidir? Projenin beklenen
sonuçları, başvuru rehberinde belirtilen öncelikler ile uyumlu mu (Bölüm 1.2)?

5

1.2 Proje, hedef ülkenin (lerin), bölgenin (lerin) ve/veya ilgili sektörlerin belirli ihtiyaçları
ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? (diğer AB girişimleri ile sinerji oluşturmak ve
tekrardan kaçınmak dâhil olmak üzere) ?

5

1.3 İlgili taraflar (nihai yararlanıcılar, hedef gruplar) ne kadar açıkça tanımlanmış ve
stratejik olarak seçilmiştir? İlgili tarafların ihtiyaçları ve sorunları açık bir şekilde
tanımlanmış mıdır ve yapılan teklif bunları uygun bir şekilde ele almakta mıdır?

5

1.4 Proje belirli katma değer unsurlarını (yenilikçilik, iyi uygulamalar vb.) ve Başvuru
Rehberi Bölüm 1.2’de belirtilen diğer ilave öğeleri kapsamakta mıdır? *

5

20

Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
2. Projenin Tasarımı
2.1 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır?
Teklif, projenin ulaşması beklenen sonuçları gösteriyor mu? Müdahale mantığı,
beklenen sonuçları elde etmenin gerekçesini açıklıyor mu?
2.2 Tasarım, ilgili sorunların ve paydaşların kapasitelerinin sağlam bir analizini yansıtıyor
mu?
2.3 Tasarım dış faktörleri (riskler ve varsayımlar) dikkate alıyor mu?

Puanlar*
Alt puan
30
5x2**

5
5

2.4 Faaliyetler beklenen sonuçlar ile ilgili olarak uygulanabilir ve tutarlı mıdır (zaman
dilimi dahil)? Sonuçlar (çıktı, sonuç ve etki) gerçekçi midir?

5

2.5 Teklif, çevresel konular / iklim değişikliği sorunları, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin
teşviki, engellilerin ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkların hakları, gençler, HIV / AIDS
ile mücadele gibi (örneğin; Hedef ülke / bölgede güçlü bir prevalans varsa) yatak
konuları ne ölçüde içermektedir?
TOPLAM PUAN

5

50

Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
ÖNEMLİ!!!
Proje Ön Teklifi aşamasında “İlgililik” bölümünden alınan
puan (en fazla 20 puan) Tam Başvuru Aşamasında
puanlamaya doğrudan dahil edilecektir.

Hibe Başvuru Rehberi ve Eklerine Nasıl
Ulaşabilirsiniz?
Başvuru rehberi ve eklerine www.ikg.gov.tr adresinden
ulaşılabilir.
Başvuru rehberine yapılabilecek düzeltmeler ve sıkça
sorulan soruların cevapları www.ikg.gov.tr adresinden
takip edilmelidir.

www.ikg.gov.tr

www.ikg.gov.tr

BAŞARILAR
E-posta adresi:
iqsesgrant@ikg.gov.tr
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

