
KURUMLAR 
BAŞVURULARINI YAPARLAR

Başvuruya yönelik bilgilendirme ve 
duyurular rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr 
adresi ve Programın sosyal medya kanalları 
aracılığıyla duyurulur.

Başvurular, elektronik olarak 
rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden 
yapılacaktır. Bu sürece ilişkin hazırlanan 
Elektronik Başvuru Rehberini inceleyiniz.

Basılı ve orijinal imzalı kopyası 
Bakanlığımıza belirtilen sürede 
ulaşmayan proje başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sırasıyla projenizin ilgili olduğu; 
� "çağrı başlığı"nı
� çağrı başlığının altında yer alan "konu başlığı"nı
� konu başlığı altında yer alan "tema"yı seçin.

KURUMLAR PROJE 
FİKİRLERİNİ GELİŞTİRİR

KURUMLAR 
BAŞVURULARINI 
TESLİM EDERLER

BAŞVURULAR İNGİLİZCE 
YAPILACAKTIR.

Elektronik başvurunuzu 
tamamladıktan sonra sistem 
üzerinden çıktı alarak başvurunun 
orijinal kopyasını en geç 5 iş günü 
içinde Bakanlığın rehberde belirtilen 
adresine teslim ediniz/ulaştırınız.

Proje �kirleri geliştirme aşamasında kurumlara tavsiyelerimiz:

� Web sayfalarımızda yer alan Operasyonel Programı (OP) dikkatle inceleyiniz. Proje �krinizin OP’nin hangi 
faaliyetine daha uygun olduğuna karar veriniz.

� Başvuru Rehberlerini inceleyiniz. Proje �krinizin hangi konu başlığına daha uygun olduğunu karar veriniz.

� Proje süresince işbirliği yapacağınız kurumları belirleyiniz ve ortaklık çerçevenizi oluşturunuz.

� Başvuru sürecine ilişkin sorularınızı, web sayfamızdaki iletişim bölümünden veya rspinfo@sanayi.gov.tr 
adresinden iletebilirsiniz. 

� Haftalık olarak Sıkça Sorulan Soruları inceleyiniz.  Sorulara yanıtlar, haftalık olarak topluca verilip, web 
sitesi SSS bölümünde yayınlanacaktır. 

� Proje Tanımlama Dokümanı ve eklerini hazırlayınız.

PROJE 
TANIMLAMA
DOKÜMANI 

NEDİR

� Proje Tanımlama Dokümanı - PTD (Operation Identi�cation Sheet - OIS); IPA kapsamındaki projelerin sunulduğu bir şablon dokümandır.

� Bu dokümanda projenin arka planı, hede�eri, özel amaçları, faaliyetler, göstergeler, projeyi yürütecek yapıların tanımı, hedef gruplar, riskler ve varsayımlar, proje bütçesi, 
zaman planı gibi temel bilgiler yer alır.

� Bu çağrı kapsamında PTD aynı zamanda Başvuru Formu’dur. PTD projenin niteliğine göre, ek dokümanlar da içerebilir.

� PTD, içeriği uygun hale geldiğinde Bakanlığımız ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanır ve proje bileşenlerine ilişkin ih ale dokümanları hazırlık safhasına geçilir.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI PROJE TEKLİF 
ÇAĞRISINA ÇIKAR

?

BAŞVURU FORMUNU SİSTEM 
ÜZERİNDEN DOLDURARAK 
ÇIKTISINI ALINIZ, SİSTEM 
ÜZERİNDE YAPILMAYAN 

BAŞVURULAR KABUL 
EDİLMEYECEKTİR!

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

PROJE BAŞVURU SÜRECİ 

�
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