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iPEKYoLU KALK|NMA AJANsl KALKlNMA AJANsl GENEL sEKRETERLiĞi,NE

"Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğı (Yönetmelik) ve Destek Yönetim Kllavuzu

(DYK) çerçevesinde değerlendirilmek üzere İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı Genel

5ekreterliği'ne "https://kaysuyguİama.sanayi.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda çevrimiçi
(online) olarak başvurusunu yaptığımız Mentorluk Eğitimi başlıklı ve Gecici_TRC1/21lTD/0008 geçici

numaralı proje önerimize ilişkin, başvuru sahibi olarak;

kabul ve taahhüt ederiz.

Kalkınma Ajanslna proje başvurusu yaptlğ|m|z teknik desteğe ilişkin mevzuat hakklnda tam

olarak bilgi sahibi olduğumuzu Ve mevzuata uygun hareket edeceğimizi,

Kalk|nma Ajansı tarafından hazırlanan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik

desteğin kapsamı, başvuru koşuIları ile değerlendirme kriterlerine ilişkin bilgi ve belgeleri tam

olarak okuduğumuzu ve anladığımnı, proje başvurusunu belirtilen kurallar çerçevesinde
hazı rlad ığım ızı,

Proje ile ilgiti Kalkınma Ajansına ve Kalkınma Ajans|nın görevlendirdiği kişilere verdiğimiz tüm

bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimizi ve vereceğimizi, programın uygulama

esaslarında yer alan başvuru sahibi niteliklerini taşıdığımızı, Kalkınma Ajansı tarafından gerekli

denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimizi ve gerekli

ortam Ve imk6nları sağlayacağımızı,

Teknik destek kapsamında sunulması gereken tüm belgelerin sisteme kaydedildiğini ve gerekli

imzaların yetkili kişilerce atıldığını,

Kalkınma Ajansları Yönetim sistemi'ne (KAYS) yüklenen belgelerin tamamınln orijinallerinin

Kalkınma Ajans| tarafından talep edilmesi durumunda ivedilikle sunulacağını,

Kalkınma Ajansına "https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr" adresinden elektronik ortamda

başvurusunu yaptığımız proje ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde,

Kalkınma Ajansının elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağının bilindiğini,

Ajans tarafından projeye ilişkin olarak yapılacak değerlendirme sonuçIarını şimdiden kabul

edeceğimizi,

Proje değerlendirme sürecinde, Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen değerlendirme

komisyonu üyelerİne, KAYS üzerinden başvurusu yapılmış pğe bilgilerinin iletileceğinin

bilindiğini,

Projenin bütün olarak yahut proje kapsamında yer alan harcama ka|emlerinin diğer kurum ve

kuruluşlar tarafından desteklenmediğini, bu konuda destek başvurusunda bulunulmadığını,

projenin ajans tarafından desteklenmesine karar Verilmesi durumunda projenin bütün olarak

yahut proje kapsamında yer alan harcama kalemleri için diğer kurum ve kuruluşlardan destek

talebinde bulunulmayacağını, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda projenin

reddedilebileceğini, sözleşme imzalanmış ise sözleşmenin feshedilebileceğini
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yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğimiz bilgilerde

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun saptanmasl halinde, ipekyolu kalkınma Ajansl kalklnma

Ajansl taraflndan bu konuda alınacak kararlara ve uygutanacak yaptlrlmlarln taraflmlza doğrudan

uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkanımızın

bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz.

Başvuru sahiba Kuruluş Yetkilisi
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* imza atmaya yetkili kişilerin seçiminde kuruluşa ait en son tarihli noter tasdikli imza sirkülerinde

belirtilen ve kuruluşu en geniş anlamda temsil ve ilzam eden kişi ya da kişiler (hak getirici Ve

borçlandırıcı taahhütte bulunan, be|geleri imzalamaya yetkili kişi / kişiler) ya da bu kişi / kişilerin

ipekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı nezdinde yürütülecek projenin sözleşmesinin imzalanması

d5hil her türtü işleme iİişkin usulüne uygun olarak yetki|endirdiği temsilcisi veya temsilcileri olması

gereklidir.


