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Bu bölümde, Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı, proje teklif çağrıları için proje
hazırlama konusunda genel bilgilere yer verilmiştir.
1- Tanımlar
2- Proje nedir?
3- Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı nedir?
4- Kimler başvurabilir/başvuramaz?
5- Ne zaman başvurulabilir?
6- Ne kadar destek talep edilebilir?
7- Proje başvuruları nasıl değerlendirilir?
8- Ne tür projeler sunulabilir?
9- Proje hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?
10- Proje başvuruları nereye yapılır?
1. Tanımlar:
Bu rehberde; Selçuklu Belediyesinden ”Belediye”,
Kültür İşleri Müdürlüğünden “Müdürlük”,
Selçuklu Proje Destek Programından “Program”,
Değerlendirme Komisyonundan “Komisyon” olarak söz edilir.
2. Proje nedir?
Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan amaçların
gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.
3. Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı nedir?
Kişilerin, öğrenci topluluklarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
projelerini desteklemek üzere; amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek tutarı, destek
oranı ve her bir programa mahsus şartları Belediye tarafından belirlenen projeleri desteklemek
amacıyla Müdürlük tarafından yürütülen bir programıdır.
Söz konusu destek, doğrudan nakdi bir yardım niteliğinde olmayıp, Belediye tarafından
seçilen proje ve programların uygulanmasıdır.
Bu Program ile ilçede yaşayanların yönetime katılımı ve ilçe gelişimine katkı sağlamaları
hedeflenmektedir.
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4. Kimler başvurabilir/başvuramaz?
4.1) Kimler Başvurabilir:
Programa; kişiler, öğrenci toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşları başvurabilir.
Öğrenci toplulukları, danışmanlarının (akademisyen) izni ile katılabilir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardan sadece Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde olanlar, (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile) başvuru
yapabilir.
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların başvuru yapması
durumunda; en az iki okul/kurumun ortaklaşa hazırladığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
onayı ile) proje başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
Programa, bağımsız veya ortak olma durumuna bakılmaksızın en fazla 2 (iki) proje ile
başvuru yapabilecektir.
4.2) Kimler Başvuramaz:
Belediye dışında farklı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler,
Önceki yıllarda Belediyeye destek başvurusunda bulunulan ve desteklenmeyen projeler,
Program Komisyonunda görevli üyeler ve birinci derece yakınları tarafından yapılanlar ile
isimlerinin ortak veya koordinatör olarak yer aldığı projeler,
Belediyenin tüm kademelerinde görevli çalışanlar tarafından yapılan projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Ne zaman başvurulabilir?
Program için yılda bir kez çağrıya çıkılır ve teklif çağrıları yapılır. Teklif çağrısı, „Program”
kapsamında proje tekliflerini toplamak amacıyla yapılan duyurulardır.
2019 yılında uygulanacak proje başvuruları, 15 Ekim -15 Kasım 2018 tarihleri arasında
alınacaktır.
Programa ilişkin duyurular, Belediye web sitesinden
(http://www.selcuklu.bel.tr/haberler/duyurular.html) yapılacaktır.
6. Ne kadar destek talep edilebilir?
Program çerçevesinde, kabul edilen proje bütçesi, komisyon tarafından uygun görüldüğü
miktarınca belediye tarafından karşılanacaktır.
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Uygulamada, proje sahibine kesinlikle nakdi bir ödeme yapılmayacak, proje içeriği belediye
tarafından gerçekleştirilecektir.
7. Proje başvuruları nasıl değerlendirilir?
7.1) Proje teklifleri ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçen her proje
teklifi, iki proje kontrolörünce ayrı ayrı içerik değerlendirmesine tabi tutulur.
Kontrolörler tarafından verilen puanların ortalaması içerik değerlendirme puanıdır. İki
değerlendirme arasında 20 puandan fazla fark bulunması halinde proje teklifi, üçüncü bir
proje kontrolörü tarafından değerlendirilir. Bu durumda en yüksek iki puanın ortalaması
içerik değerlendirme puanıdır.
7.2) Proje kontrolörleri, ön değerlendirme ve içerik değerlendirmesine ilişkin formları
elektronik ortamda doldurur. Ayrıca formların çıktısını alıp imzalayarak Müdürlüğe
gönderir.
7.3) İçerik değerlendirmesi sonunda, 100 tam puan üzerinden ortalama 50 ve üzeri puan
alan proje teklifleri Komisyona sunulur.
7.4) Program çerçevesinde desteklenecek projeler, Selçuklu ilçe sathına dengeli dağılım,
cinsiyet eşitliği, dezavantajlılık gibi hususlar ile kalkınma planları, hükümet programları,
politika belgeleri, stratejik planlar vb. belgelerdeki hedef ve öncelikler dikkate alınarak
Komisyon tarafından değerlendirilerek Belediye Meclisine sunulur.
7.5) Proje yürütücüsünün idari-mali yeterliliğine ve proje tekliflerinin ön ve içerik
değerlendirmesine ilişkin kriterler proje destek programında belirtilir.
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Değerlendirilecek Bölüm
Projenin Adı ve Uygulanacağı Yer
Projenin Amaçları
Proje Özeti
Proje Gerekçesi
Proje Faaliyetlerinin Açıklanması
Proje Yöntemi
Proje Süresi
Proje Hedef Grupları/Yararlanıcılar Üzerinde
Beklenen Etkiler
Proje Ürünleri/Somut Çıktılar
Projenin Sürdürülebilirliği
Proje Görünürlüğü
Proje Maliyeti/Proje Kalemleri
TOPLAM
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Puan Değeri
3
10
5
10
10
10
2
10
10
10
5
15
100

8. Ne tür projeler sunulabilir?
Projelerin tamamı 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde belirtilen,“Belediyenin
görev ve sorumlulukları” çerçevesinde bulunan konuları, Selçuklu kültür ve medeniyetinin
ve/veya Selçuklu İlçesinin tanıtılması konularını içermelidir.
9. Proje hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?
Başvuru yapılacak proje ile ilgili, Belediye internet sayfasında yayımlanan başvuru şartları
dikkatle okunmalıdır. Proje, standart formlarda istenildiği şekilde doldurulmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Projenin amacı, kapsamı ve getireceği yararlar projede açık ve net anlatılmalıdır.
Projenin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.
Projenin hedefleri, olası sonuçları nicelik ve nitelik olarak ifade edilmelidir.
Projenin uygulama yılının tamamlanmasının ardından, sürdürülebilir olmasının nasıl
sağlanacağı (Belediye desteği dışında) belirtilmelidir.
Projelerde gerekli kısımlarda uluslararası / ulusal veriler kullanılarak proje fikri
desteklenmelidir.
Proje Destek Programının başlangıç ve bitiş süre aralığı, Ocak-Kasım 2019 tarihleri
arasında olacaktır.
Proje Destek Programının uygulanacağı tarih aralığı dikkate alınarak, projelerin
başlangıç-bitiş tarihi belirtilmelidir.
Başvuru formuna uygun olarak doldurulmayan projeler, şekil şartlarına uymadığı için
kabul edilmeyecektir.
Proje önerisinde, projenin Belediyenin misyon ve vizyonu ile görev ve sorumluluklarına
uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Projenin bütçesi hazırlanırken, proje için gerekli maliyetlerin neler olduğu açıkça
belirlenmeli ve bütçe gerçekçi, mantıklı ve uygulanabilir şekilde oluşturulmalıdır. Fiyatlar,
piyasa fiyatlarına uygun ve gerçekçi olmalıdır. Bütçe, başvuru formunda belirtilen
faaliyetler ile tutarlı olmalı, başvuru formunda yer almayan bir faaliyete ait herhangi bir
gider yer almamalıdır.
Proje bütçesinin uygulaması tamamen belediye tarafından yapılacak, başvuru sahibine
nakdi ödeme yapılmayacaktır.
Proje uygulama alanı, Selçuklu ilçe sınırları içerisinde olmalıdır.
Projenin ortaklık olarak sunulması halinde, tüm ortakların başvuru kriterlerine uyması
gerekmektedir. Her bir ortak projeden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
İçeriğinde sadece gezi programları olan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
Proje faaliyetleri kapsamında yer alan; geziler, kurum/kuruluş personel giderleri
(eğitimci, sanatçı, yazar vb. hariç), yemek ve ikramlar, binaya ait giderler (elektrik, su,
gaz, kira, yapım onarım vb.), promosyon giderleri Belediye tarafından
karşılanmayacaktır.
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10. Proje başvuruları nereye yapılır?
Projeler, spiral ya da plastik ciltli çıktı olarak, aynı zamanda dijital ortamda (cd- flash bellek)
Belediye Hizmet Masası birimine elden teslim edilmelidir.
Son başvuru tarih ve saatinden sonra Belediyeye ulaşan projeler kesinlikle değerlendirmeye
alınmayacaktır.
E-posta, posta ve kargo yoluyla gönderilen projeler kabul edilmeyecektir.
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