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2. Teklif Çağrısı 



PROJE HAZıRLıK  

• Proje, tüm ortakların katılımıyla hazırlanmalıdır. 

 

Projenin yalnızca bir ortak tarafından hazırlanması ve diğer ortaklar 
tarafından projenin amaç, sonuç ve hedeflerinin özümsenmemesi 
hatalara sebebiyet verir. 
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PROJE HAZıRLıK  

• Proje amaç, hedef, sonuç ve faaliyetleri açık ve net bir şekilde 

 ifade edilmelidir. 

 

Projenin açık bir ifadeyle yazılmaması değerlendiriciler tarafından 
anlaşılamamasına neden olabilir. 

 



PROJE HAZıRLıK  

• Program dili İngilizce olduğundan; proje faaliyetleri yazılırken, 
gerçekleştirilecek faaliyeti tam olarak karşılayan ifadelerin kullanılması 
önem arz etmektedir. Aksi halde, faaliyetin doğrulanması konusunda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. 

 

Örneğin; proje kapsamında yapılacak bir  

araştırma için, ilgili araştırma türünün  

anlamını karşılayan bir İngilizce  

sözcük seçilmelidir. 

 



PROJE HAZıRLıK  

 

• Proje kapsamında oluşturulacak herhangi bir bilgilendirme ve 
görünürlük materyali ya da kurulacak internet sitesi için; ilgili 
materyalin ya da sitenin kaç dilde olacağı, hangi dillerde yapılacağı net 
bir şekilde ifade edilmeli ve çelişki içermemelidir. 

 

 



PROJE HAZıRLıK  

• Proje hedef ve amaçları uygulanabilir olmalıdır. Rasyonel ve 
ulaşılabilir hedefler belirlenmelidir. 

 

 
Örneğin; proje 
faaliyet alanı 
içerisinde yaşayan 
nüfusun çok 
üzerinde bir hedef 
kitlesi belirlenmesi 
durumunda, sonuca 
ulaşılamayacağı için 
proje başarısız 
olacaktır. 



PROJE HAZıRLıK  

• Yatırım projelerde sunulan teknik şartnameler yeterli olmalı, tüm 
mühendislik mimarlık çizimleri ile yaklaşık maliyetler ve diğer teknik 
dokümanlar uyumlu olmalıdır. 

 

 Teknik dokümanlar 
arasında uyuşmazlık 
olması projenin 
rasyonelliği 
hakkında şüphe 
uyandırabilir. Ayrıca 
uygulama sürecinde 
riskler doğurabilir. 



PROJE HAZıRLıK  

• Yapım işi içeren projeler için Ulusal Mevzuatın gerektirdiği tüm izin ve 
onaylar, proje sunulmadan önce alınmalıdır. 

Eğer izin almayı 
gerektirmeyen bir 
inşaat faaliyeti ise, 
ilgili kurumdan 
inşaat izni 
aranmadığına dair 
bir yazı alınmalıdır. 



PROJE HAZıRLıK  

• Yapım işi içeren projeler için Ulusal Mevzuatın gerektirdiği tüm izin ve 
onaylar alınmalıdır. 

Eğer izin almayı 
gerektirmeyen bir 
inşaat faaliyeti ise 
ilgili kurumdan 
inşaat izni 
aranmadığına dair 
yazı alınmalıdır. 



PROJE HAZıRLıK  

• Yapım işi içeren projeler özel uzmanlık gerektirmektedir ve denetimi 
önemlidir. Türk ortaklar için kurumlar, denetim faaliyetlerini kendileri 
üstlenmelidir.  

Kamu kurumlarının 
proje bütçelerinde 
yapı denetim 
kalemi uygun 
harcama olarak 
kabul 
edilmeyecektir. 



PROJE HAZıRLıK  

• Proje hazırlanırken yapılan harcamalar, proje bütçesine dahil edilebilir. 

 

Proje hazırlanırken yapılan seyahatler, uygulama rehberinin gerektirdiği 
kanıtlayıcı belgelerle belgelendirilerek saklanmalı ve proje hazırlık 
harcamaları en geç proje teklifinin sunulduğu tarihte veya öncesinde 
yapılmalıdır.  

Proje hazırlama maliyetleri toplam 
proje doğrudan maliyetinin (BL3 + 
BL4 + BL5) %3'ünü aşmamalıdır. 
"Uygulama paketinin 
hazırlanması" için maksimum 
bedel 3000 Euro'dur. 
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