Covıd-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı Başvuru Rehberi Değişiklikleri
ESKİ

YENİ

Öncelik 2

Öncelik 2

Örnek Müdahale Alanları

Örnek Müdahale Alanları

Madde 1

Madde 1

1. Gerekli standartları karşılayacak kişisel
koruyucu ürünlerden gözlük, yüz siperi ve
dezenfektan üretilmesi ve ihtiyaç duyulan
alanlarda kullanıma sunulması

1. Gerekli standartları karşılayacak kişisel
koruyucu ürünlerden gözlük, yüz siperi ve
dezenfektan üretilmesi ve ihtiyaç duyulan
alanlarda kullanıma sunulması

Öncelik 2

Öncelik 2

Örnek Müdahale Alanları

Örnek Müdahale Alanları

Madde 2

Madde 2

2. Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon
sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu
sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
kullanıma sunulması

2. Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon
sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu
sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve
kullanıma sunulması

Öncelik 2

Öncelik 2

Örnek Müdahale Alanları

Örnek Müdahale Alanları

Madde 3

Madde 3

3. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin
mevcut
üretim
sistemlerinde
gerekli
değişikliklerin
yapılması
(Örn:
tekstil
sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin
koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)

3. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin
mevcut
üretim
sistemlerinde
gerekli
değişikliklerin
yapılması
(Örn:
tekstil
sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin
koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)

Uygunluk Kontrol Listesi

Uygunluk Kontrol Listesi

Madde 8

Madde 8
Proje konusu Ajansın yürütmekte olduğu mali
destek programının amaç ve öncelikleri
kapsamında açıkça yer almaktadır.

5.1. Ön İnceleme

5.1. Ön İnceleme

Sadece ön incelemeyi geçen başvurular
değerlendirme işleminin sonraki safhalarına
alınacaktır. Ön inceleme sonucunda, panel
değerlendirme sürecine alınmasına karar verilen
başvurular Ajans tarafından başvuru sahibine
elektronik olarak bildirilir.

Sadece ön incelemeyi geçen başvurular
değerlendirme işleminin sonraki safhalarına
alınacaktır. Ön inceleme sonucunda, panel
değerlendirme sürecine alınmasına karar verilen
başvurular Ajans tarafından başvuru sahibine
elektronik olarak bildirilir.

5.2. Panel Değerlendirmesi

5.2. Panel Değerlendirmesi

Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel
aracılığıyla yapılır.
aracılığıyla yapılır.
Proje Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve Ön incelemede yeterli bulunan başvurular,
saatte Ajansa davet edilerek ya da uzaktan panel değerlendirilmesine alınır.
erişim yöntemiyle projelerini sunar.
Proje Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve
Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle saatte Ajansa davet edilerek ya da uzaktan
gerçekleştirilebilir.
Panelistler,
Başvuru erişim yöntemiyle projelerini sunar.
Sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru
belgelerini dikkate alarak projeleri değerlendirir. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle
gerçekleştirilebilir.
Panelistler,
Başvuru
Sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru
belgelerini dikkate alarak projeleri değerlendirir.
Değerlendirme sürecinde panel tarafından
ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahipleri
Ajansa davet edilerek veya uzaktan erişim
yöntemiyle projeleri hakkında panel üyelerine
bilgi verirler.
Panelistler, başvuru belgeleri ve gerçekleşmesi
durumunda proje başvuru sahiplerinin sözlü
anlatımları ile birlikte değerlendirmelerini
yapar.

