2022 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ SEÇİM KRİTERLERİ BELİRLEME RAPORU
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 31.12.2021 tarihi itibarıyla Kırsal Kalkınma
Mali Destek Programı kamuoyuna ilan edilmiştir. Proje teklif çağrısına sunulacak olan projeleri
değerlendirmek üzere, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 19’da
ifade edilen esaslar ve Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen hususlara göre Bağımsız Değerlendiriciler
görevlendirilecektir.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinde oluşturulan Bağımsız Değerlendirici
ilanına yapılacak başvurular üzerinden aday bağımsız değerlendirici listeleri oluşturulacak ve her bir
mali destek programı için aşağıda belirlenen seçim kriterlerine göre puanlama yapılacaktır.
Yönetmelikte belirtilen sebeplerden dolayı yasaklı listede yer alan, BEBKA 2015, 2016, 2018,
2019 ve 2020 yılı bağımsız değerlendirici performans değerlendirmesi puanlamalarına göre 4
puanın altında not alan bağımsız değerlendirici adaylarının başvurusu olması halinde, bu adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Puanlama sürecine dâhil olacak değerlendirici adaylarına;
1. Eğitim Durumu,
2. Uzmanlık Alanında Deneyimi,
3. Destek Programı Konularıyla İlgili Tecrübesi,
4. Değerlendirme Tecrübesi,
5. Proje Yönetimi ve Hibe Programları Tecrübesi,
kriterleri dikkate alınarak aşağıdaki ağırlıklandırmaya göre puanlama yapılacaktır.
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ADAYI SEÇİM KRİTERLERİ
Sıra

Bölüm Puanları

Kriterler
Eğitim Durumu

15

1.2.

Lisans mezunu

5

1.3.

Yüksek Lisans mezunu

10

1.4.

Doktora mezunu

15

1.

2.
3.
4.

Uzmanlık Alanında Deneyimi (Kendi alanındaki iş deneyimlerine
göre 5 yıldan sonraki her bir yıl için 1 puan olmak üzere en fazla 10
puan
Destek Programı Konularıyla İlgili Tecrübesi (Destek programı
konusuyla ilgili iş ve proje deneyimine* göre puanlanacaktır.)
Değerlendirme Tecrübesi

10
45
15
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4.1.

BEBKA ve diğer kalkınma ajanslarının hibe programlarında, Ulusal
Ajans, MFİB, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, vb. kurumların hibe
programlarında değerlendiricilik yapmamış

5

4.2.

En az 1 en fazla 5 kez BEBKA ve diğer kalkınma ajanslarının hibe
programlarında, Ulusal Ajans, MFİB, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu,
vb. kurumların hibe programlarında değerlendiricilik yapmış

10

4.3.

6 ve daha fazla kez BEBKA ve diğer kalkınma ajanslarının hibe
programlarında, Ulusal Ajans, MFİB, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu,
vb. kurumların hibe programlarında değerlendiricilik yapmış

15

Proje Yönetimi ve Hibe Programları Tecrübesi

15

Ulusal ya da uluslararası hibe programlarına proje hazırlamış/projelerde
eğitmen veya yürütücü olarak görev veya sorumluluk almamış

5

5.
5.1.
5.2.

5.3.

En az 1 en fazla 5 kez ulusal ya da uluslararası hibe programlarına proje
hazırlamış/projelerde eğitmen veya yürütücü olarak görev veya
sorumluluk almış
6 ve daha fazla kez ulusal ya da uluslararası hibe programlarına proje
hazırlamış/projelerde eğitmen veya yürütücü olarak görev veya
sorumluluk almış

10

15

*Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, yenilenebilir
enerji kaynakları, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, kırsalda atık yönetimi, akıllı tarım uygulamaları, kırsal turizm, coğrafi
işaret, yöresel ürünler, geleneksel el sanatları konularda deneyim sahibi olunmasına dikkat edilecektir.

Not: Bir adayın Bağımsız Değerlendirici olarak seçilmesi için yukarıdaki tablo üzerinden yapılacak olan
değerlendirmede en az 50 puan alması gereklidir.
Yukarıda açıklanan kriterlere uygun olarak bağımsız değerlendirici adaylarının puanlamaları
yapılacak ve sıralama belirlenecektir. Bu sıralama neticesinde tahmini proje sayısına göre belirlenecek
bağımsız değerlendirici adaylarından uygunluk beyanı talep edilecektir.
Uygunluk beyanı talep formu bağımsız değerlendiricilerin e-posta adreslerine gönderilecek ve
geri dönüşlerin de e-posta ile yapılması talep edilecektir.
Gelecek olan uygunluk beyanları neticesinde, ajansın değerlendirme takvimine,
değerlendirilecek toplam proje sayısına ve konularına göre gerekli net ihtiyaç belirlenecek ve puan
sırasına göre sözleşmeye davet yazıları gönderilecektir. Toplam proje sayısının beklenenden fazla
olması veya uygunluk beyanlarına yeterli dönüş olmaması durumunda, uygunluk beyanı istenen tüm
adaylar değerlendirildikten sonra hala ihtiyaç olması halinde, puanlama listesine göre diğer adaylardan
uygunluk beyanı istenebilecek ve değerlendirme için davet edilebilecektir.
Olurlarınıza arz ederiz.
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