
PROJE TEKLIFLERININ 

DEĞERLENDIRILMESI 

INTERREG - IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

CCI 2014TC16I5CB005 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

Sırasıyla; 

Hazırlık faaliyetleri ve sunulan teklifin doğrulanması  

İdari ve Uygunluk Kontrolü   

Teknik Değerlendirme ve Kalite Değerlendirilmesi 

1 

2 

3 

Yönetim Makamı, Ulusal Otorite ve Ortak Sekretarya’nın  temsilcilerini 
içeren Değerlendirme Çalışma Grubu(AWG) tarafından gerçekleştirilir. 

Değerlendirme Çalışma Grubu(AWG) tarafından gerçekleştirilir. 

Değerlendirme Çalışma Grubu(AWG) desteği ile bağımsız dış 
değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir. 

   

Her bir değerlendirme aşaması onay için Ortak 
İzleme Komitesi (JMC)’ ne sunulur. 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

Finansman için teklif edilebilmesi için proje teklifinin şunları 
sağlanması zorunludur; 

Teslim tarihi içinde sunulmalı 

Tüm idari ve uygunluk kriterlerini yerine getirmeli 

Teknik ve kalite değerlendirmesinde en az 65 puan 
almalı. 

İdari ve uygunluk kontrolüne tabi olan proje teklifleri, her bir Öncelik 
Ekseni'ndeki her bir Çıktı Göstergesi için teknik değerlendirme ve kalite 
değerlendirmesi puanlarına dayanarak azalan sırada sıralanır. 

1 

2 
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Mevcut fonlar, ulaşılmayan Program Çıktı Göstergelerinin hedef 
değerlerine ulaşılması için tahsis edilecektir. 
Hâlihazırda ulaşılmış olan Çıktı Göstergelerine yönelik projeler, yalnızca 
bazı fonların kalması durumunda sözleşmeye bağlanabilecektir. 

Proje 
önerilerinin 

sıralaması 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

Hazırlık faaliyetleri ve sunulan teklifin doğrulanması  

Değerlendirme Çalışma Grubu, proje tekliflerinin elektronik 
gönderimlerinin toplam sayısını doğrular ve son teslim tarihe 
uyulup uyulmadığını kontrol eder. 1 
Son başvuru tarihinden sonra sunulan proje önerileri otomatik olarak 
reddedilir. 

Değerlendirmenin sonraki iki aşaması, Başvuru Rehberinde yayınlanan 
Kontrol Çizelgelerinde gruplandırılmış bir dizi kritere dayanarak yapılır. 

Her Başvuru Sahibi proje sunmadan önce , projenin 
başarılı sayılması için gerekli olan hususların atlanmış 
olduğunu tespit etmek için proje teklifini 
değerlendirebilir. 

Kontrol Çizelgeleri 

 teklif göndermeden önce proje teklifinizin içeriğini kontrol etmek için kullanılabilir 

 Dikkatinizi, gözden kaçırabileceğiniz bazı resmi gereklilkler üzerine odaklayacaktır. 

 Fikrinizi nasıl bir proje önerisine dönüştüreceğiniz kousunda önemli  bir referans 
olabilir 

 Projeyi sunmadan önce proje teklifinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

İdari ve Uygunluk Kontrolü  

Değerlendirme Çalışma Grubu(AWG) tarafından gerçekleştirilir. 

2 

Her teklif, her iki ülkenin temsilcilerinden iki oy hakkı olan üye tarafından ayrı 
ayrı incelenmektedir. 

Değerlendirme Çalışma Grubu, gerekirse, proje teklifiyle birlikte sunulan bilgi 
ve belgelerin daha fazla açıklanmasını veya gerekçelendirilmesini talep edebililir. 

Orijinal teklife dahil edilmeyen veya başvurunun içeriğinin iyileştirilmesine yol 
açan düzeltilmiş belgelerin yeniden sunulmasına izin verilmez. 

Değerlendirme sürecinin tamamı boyunca, Başvuru 
Formunun Ek A6' da sunulan Ana Yararlanıcının e-posta 
adresi başvuru sahibi ile resmi iletişim kanalı olarak 
kullanılacaktır. 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

İdari ve Uygunluk Kontrolü  

Uygunluk Kriterleri  
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Gerekli tüm belgelerin varlığı konusunda kontroller yapılır - usulüne uygun olarak 
doldurulmuş Başvuru Formu ve Ekleri, gerekli destekleyici belgelerin sunulması 

İdari Uygunluk Kriterleri  

Kurum / kuruluş başına maksimum proje teklifi ve hibe sayısına ugun mudur? 

Sınır ötesi işbirliği bölgelerinden (her ülkeden) en az birer ortak katıldı mı?  

Ana yararlanıcı, proje teklifiçağrısnın son başvuru tarihinden en az 12 ay öncesinde 
uygun bir sınır bölgesinde kayıtlı mı? 

Tüm ortaklar Başvuru Rehberi Bölüm 2.5.1'de tanımlanan uygunluk kriterlerini 
karşılıyor mu? 

Proje uygulama süresi, spesifik hedeflere göre belirenen minimum ve maksimum proje 
süresine uygun mu? 

İşbirliği kriterlerinden en az 3'ü açıkça yerine getirilmiş mi? 

Proje bütçesi, malii desteğin maksimum değeri, bütçe kalemi başına minimum / 
maksimum oran ve uygun alan dışındaki faaliyetler için bütçe limitleri gerekliliklerine 
uygun mu? 

Yalnızca tüm idari ve uygunluk kriterlerini karşılayan teklifler teknik 
değerlendirme ve kalite değerlendirmesine tabi olacaktır. 



KONTROL ÇİZELGESİ 
İDARI VE UYGUNLUK KONTROLÜ  

 

Başvuru Formunun excel sürümü 
pdf versiyonuyla tamamen aynı 
olmalıdır. 

Başvuru Formu yalnızca İngilizce 
olarak yazılmalıdır. 

Belgelerde kaşe, imza ve tarih 
zorunludur 

Bazı belgeler tüm proje ortakları 
adına yalnızca an yararlanıcı 
tarafından sağlanır 

Bazı belgeler her bir proje ortağı 
tarafından sunulmaktadır 

Ek 6 E-posta Adresi Bildirimi, bu Teklif 
Çağrısında sunulan yeni bir belgedir 

İDARI UYGUNLUK  



DESTEKLEYİCİ BELGELER 

Bazı resmi belgeler için konusu 
itibariyle bir geçerlilik süresi vardır. 

Bazı belgeler için hazır bir şablon 
verilmemiş, sadece içerik için genel 

gereklilikler belirtilmiştir. 

Gerekli destekleyici belgelerin 
büyük kısmı proje teklifinin 

niteliğine bağlıdır. 

UYGUNLUK KRİTERLERİ 
Tek bir listeden özetlenen–  
Tüm uygunluk kriterleri şunlarla 
ilişkilidir….  

.. ortaklık, ortaklar, proje teklifi 

KONTROL ŞEMASI 
İDARI VE UYGUNLUK KONTROLÜ 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

MA ve NA tarafından ayrı ayrı atanan eşit sayıdaki Bulgar ve Türk 
dış değerlendiriciler, proje tekliflerinin kalitesini değerlendirmek 
için çalışır. 

3 Her teklif bir Bulgar ve bir Türk değerlendirmeci tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve 
0'dan 100'e kadar puan verilebilir. Dış değerlendirmecilerin puanlarında önemli 
farklılıklar olması durumunda, bir üst değerlendirme, AWG'nin oy hakkı olan iki üyesi 
tarafından ayrı ayrı yapılır.(bir Türk bir Bulgar). Teklifin son puanı tüm değerlendiriciler 
tarafından verilen toplam puanın aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. 

Değerlendirme, dört genel bölümde toplanan belirli seçim kriterlerine dayanarak 
yapılır: 

Ortaklığın Kapasitesi - proje ortaklarının işlevlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir 
şekilde yerine getirebilme kapasitesi kontrol edilir. 

Projenin kapsamı ve Program  ve diğer stratejilerile tutarlılığı - proje teklifinin 
sınır bölgesinin belirli ihtiyaçlarına ve kısıtlamalarıyla yönelik olması değerlendirilir. 

Yöntem - "hedef-faaliyet-sonuç" tutarlılığı, faaliyetlerin tanımlanması ve gerekçesi, 
proje zaman çizelgesi ve faaliyet planı ile ortakların proje uygulamasına katılımları 
değerlendirilir. 

Bütçe - Tahmini maliyetlerin faaliyetlere ve piyasa fiyatlarına uygunluğu kontrol edilir. 

Yalnızca 65 puan ve üzeri puan alan proje teklifleri hibe 
için önerilir. 



KONTROL ÇIZELGESI 
TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

  

Ortaklığın Kapasitesi 

Ortaklar projenin uygulanmasını sağlayabilir mi? 

Bütçe 

Ortaklık, önerilen proje fikrinin 
içeriğine göre 
değerlendirilecektir. 

Her bir proje ortağının belirli 
alandaki tecrübesi ve uzmanlığı 
değerlendirilirken dikkate alınır. 

PROJE BÜTÇESİ GERÇEKÇİ Mİ? 

Bütçe değerlendirmesi için pazar 
araştırması ve tekliflerle 
desteklenen harcamaların 
gerekçelendirilmesi önemlidir. 

15 
puan 

azami 

10 
puan 

azami 



KONTROL ÇIZELGESI 
TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

  

Projenin içeriğinin Program  ve diğer stratejiler ile tutarlılığı 

Projenin, Programa, diğer programlara ve stratejilere katkısı nedir? 

Yöntem 
Proje hedeflerine ulaşmayı sağlayacak hangi eylemler ve yaklaşımlar sağlanacaktır? 

Proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini 
sağlama ayrıca değerlendirilir. 

Faaliyetler, çıktılar ve hedefler 
arasındaki uyum temel kalite 
kriterleridir. 

Belirlenen kriterlere uyulması, 
projenin toplam puanına büyük 
ölçüde katkı sağlar. 

36 
puan 

azami 

39 
puan 

azami 



KONTROL ÇIZELGESI 
TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

  

Kriterlerin birçoğu için, puanlar her 
bir kritere eşit olarak dağıtılmaz ve 
puanlar arasındaki farklılıklar 
önemlidir. 

-3 

-1 

Kontrol çizelgeleri, Başvuru 
Formunun hangi bölümünün, 
değerlendirme için ana 
referans noktası olduğu 
hakkında bilgi sağlar. 

Puanlama gerekçeleri 
kriterin içeriğinde 
bulunabilir. 



PROJE TEKLIFLERININ DEĞERLENDIRILMESI 

TEKNİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE YENİLİKLER 

Proje teklifleri 1, 6, 7, 12, 13, 15 ve 16 numaralı kriterlerden herhangi birinden "0" 
ortalama puan aldığı takdirde reddedilecektir. 

16 

1 



PROJE ÖNERILERININ SıRALAMASı 

Proje tekliflerinin sıralaması, Başvuru Sahiplerine Yönelik Rehber, Ek 1 
"Program Göstergelerinin Gerçekleştirilmesi ve Proje Tekliflerinin Sıralaması" nda 
belirtilen hükümleri izleyerek yapılır. 

Henüz ulaşılamamış olan program göstergelerinin (program indicators) 
uygulanmasına katkıda bulunan  tekliflere yüksek öncelik verilmektedir. 

Bölüm 2 - Teknik Değerlendirme ve Kalite Değerlendirmesinde "Projenin içeriğinin  program ve 
diğer stratejiler ile tutarlılığı" konusunda daha yüksek puan alan tekliflere öncelik verilecektir. 

Birden fazla proje önerisi aynı puanı aldığı ama mevcut kaynakların tükenmesi 
nedeniyle hepsinin  finanse edilemediği durumlarda; 

1 
Bölüm 2' de puanlar da aynı ise, sıralama, 3.Bölüm «Yöntem» bölümündeki ortalama puanlara 
dayanarak yapılır. 2 
Eşit puanlar olması durumunda, bölüm 1’deki  "Ortaklığın Kapasitesi" nin ortalama puanı, 
ardından sıralamaya oluşturuluncaya kadar bölüm 4’deki "Bütçe" kullanılarak tekrarlanacaktır. 3 



ŞİKAYET USULÜ 

Tüm değerlendirme ve seçim süreci boyunca 
Şikayet Usulü iki aşamada başlatılabilir 

İdari Uygunluk ve Uygunluk Kontrolünden sonra 

Teknik Değerlendirme ve Kalite Değerlendirmesinden sonra 

1 

2 

Şikayet Usulü - MA tarafından resmi şikayetin alınmasından, nihai JMC kararının Ana Yararlanıcıya resmi olarak 
iletilmesine kadar azami 3 ay sürecektir. 

Şikayet Usulü - MA tarafından resmi şikayetin alınmasından, nihai JMC kararının Ana Yararlanıcıya resmi olarak 
iletilmesine kadar azami 4 ay sürecektir. 

Başvuru Rehberine ek 3'te belirtilen gönderme süresi ve içerik  gerekliliklerine 
uyulmaması halinde şikayetler daha fazla inceleme yapılmaksızın reddedilir. 



ŞİKAYET USULÜ 

İdari Uygunluk ve Uygunluk Kontrolünün sonuçlarına ilişkin resmi tebliğden sonra 7 iş günü 
içerisinde, Ana Yararlanıcı, proje önerisi reddinin belirli gereklilikler veya seçim kriterleri ile uyumlu 
olmadığı yönünde iddiada bulunması durumunda JMC kararına karşı MA'ya bir şikayet mektubu 
gönderebilir . 

1 
Teknik Değerlendirme ve Kalite Değerlendirmesinden sonra bir şikâyette bulunmak için, Ana Yararlanıcı, 
proje seçim sürecinin sonuçları resmi olarak bildirildikten sonra en geç 5 iş günü içinde,resmi bir mektupla, 
MA'dan  değerlendiricilerin ortalama puanı ve özet yorumlarını içeren teknik çizelgeyi talep etmelidir.  
Teknik belgelerin MA'dan alınmasından sonra en geç 7 işgünü içinde Ana Yararlanıcı şikayette bulunabilir. 2 

JMC kararları nihaidir ve tüm tarafları bağlar. Ayrıca JMC kararları aynı temellere 
dayanan başka bir şikayet sürecinin konusu olamaz. 

Şikayet Paneli, şikayetlerin duruma göre inceler, her bir şikayete yönelik bir tutum belirler ve onay için 
JMC'ye bir rapor gönderir. 
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KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ! 

Program Avrupa Birliği 
Tarafından eş-finanse 
edilmektedir. 


