ÇAĞRI REHBERLERİNDE DÜZELTME-3

CORRIGENDUM-3 TO CALL FOR PROPOSAL GUIDELINES

Paydaşlardan ve potansiyel proje faydalanıcılardan gelen yazılı
ve sözlü yoğun talepler üzerine tüm çağrı başlıklarının başvuru
süresi 26 gün uzatılmıştır.

Due to the intensive requests came from the potential
applicants, the deadline for submission of Project proposals is
extented for 26 days.

Buna göre tüm çağrı başlıklarının;

The following corrections are made in all the Guidelines in
line with this extention:

1. Rehberlerinin kapak sayfasındaki “son başvuru tarihi”

olarak belirtilen,

“9 Haziran 2017”
ifadesi
“5 Temmuz 2017”
olarak;
2. Bölüm 3.3 Son Başvuru Tarihi başlığındaki

“Başvuru teslimi için son tarih 09/06/2017’dir.
Elektronik başvurular 09/06/2017 saat 17.00’a kadar
yapılmalıdır. Başvuruların elden teslimi ise, son başvuru
tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde (16/06/2017), saat
17.00’a kadar gerçekleştirilmelidir. Elden teslim edilen
başvurular için, kanıt oluşturmak amacıyla teslim tarih ve
saatinin yer aldığı teslim belgesi çıktısı düzenlenecektir.
09/06/2017 günü saat 17.00’dan sonra elektronik başvuru
sistemine erişim kesilecek olup, belirtilen tarih ve saatten
sonra elektronik başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.”
ifadesi
“Başvuru teslimi için son tarih 05/07/2017’dir
Elektronik başvurular 05/07/2017 saat 17.00’a kadar
yapılmalıdır. Başvuruların elden teslimi ise, son başvuru
tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde (12/07/2017), saat
17.00’a kadar gerçekleştirilmelidir. Elden teslim edilen
başvurular için, kanıt oluşturmak amacıyla teslim tarih ve
saatinin yer aldığı teslim belgesi çıktısı düzenlenecektir.
05/07/2017 günü saat 17.00’dan sonra elektronik başvuru
sistemine erişim kesilecek olup, belirtilen tarih ve saatten
sonra elektronik başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.”
olarak;
3. Bölüm 3.4 “Başvurular Hakkında İlave Bilgi” başlığındaki

“Sorularınızı, 02/06/2017 tarihi saat 17.00’a kadar, proje
teklif çağrısı net bir şekilde belirtilerek, e-posta veya faks
yoluyla aşağıdaki adreslere iletilebilirsiniz:
e-posta: rspinfo@sanayi.gov.tr
faks:+ 90 (312) 201 69 53
Sorulara birebir cevaplar verilmeyecektir. Başvuru
sahiplerine karşı eşit yaklaşım ilkesine sadık kalmak
amacıyla, sorular ve cevapları her hafta düzenli olarak
gruplanarak, en geç 05/06/2017 tarihine kadar Bakanlık
web sayfasında haftalık olarak düzenli bir şekilde
yayınlanacaktır. http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.
Yukarıda belirtilen e-posta adresi dışında bir adrese
gönderilen ya da telefon yoluyla yöneltilen sorulara cevap
verilmeyecektir.”
ifadesi

1. In the cover pages of the Gudelines the former text

Deadline for Submission of Applications:
“09/06/2017”
shall read as
“05/07/2017”.

2. The former text In the Section 3.3 Deadline for Submission

of Applications

“The closing date for the submission of applications is
09/06/2017.
For submission of electronic versions, the deadline is
09/06/2017, 17h00 local time. For hand-deliveries of the
applications the deadline is 5 (five) working days following
the submission deadline (corresponding to 16/06/2017),
17h00 local time. Hand-delivered applications will be
registered and receipt with date and time will be issued for
evidence purpose. Please, note that after 09/06/2017,
17h00 the applicants will not have access to the MIS
system and will not be able to send the application
electronically.”
shall read as
“The closing date for the submission of applications is
05/07/2017.
For submission of electronic versions, the deadline is
05/07/2017, 17h00 local time. For hand-deliveries of the
applications the deadline is 5 (five) working days following
the submission deadline (corresponding to 12/07/2017),
17h00 local time. Hand-delivered applications will be
registered and receipt with date and time will be issued for
evidence purpose. Please, note that after 05/07/2017,
17h00 the applicants will not have access to the MIS
system and will not be able to send the application
electronically .”
3. The former text In the Section 3.4 “Further Information on

Applications”

“Questions may be sent by e-mail or fax until 02/06/2017,
17h00 to the address, indicating clearly the title of the Call
for Project Proposals:
e-mail: rspinfo@sanayi.gov.tr
fax:+ 90 (312) 201 69 53
No individual replies will be given to questions. In order to
ensure equal treatment of applicants, all questions and
replies will be grouped on a weekly base and announced on
the website http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr by the
Ministry period up to 05/06/2017.”
shall read as

“Sorularınızı, 19/06/2017 tarihi saat 17.00’a kadar, proje
teklif çağrısı net bir şekilde belirtilerek, e-posta veya faks
yoluyla aşağıdaki adreslere iletilebilirsiniz:

“Questions may be sent by e-mail or fax until 19/06/2017,
17h00 to the address, indicating clearly the title of the Call
for Project Proposals:

e-posta: rspinfo@sanayi.gov.tr
faks:+ 90 (312) 201 69 53

e-mail: rspinfo@sanayi.gov.tr
fax:+ 90 (312) 201 69 53

Sorulara birebir cevaplar verilmeyecektir. Başvuru
sahiplerine karşı eşit yaklaşım ilkesine sadık kalmak
amacıyla, sorular ve cevapları her hafta düzenli olarak
gruplanarak, en geç 23/06/2017 tarihi saat 17.00’a kadar
Bakanlık web sayfasında haftalık olarak düzenli bir şekilde
yayınlanacaktır. http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.
Yukarıda belirtilen e-posta adresi dışında bir adrese
gönderilen ya da telefon yoluyla yöneltilen sorulara cevap
verilmeyecektir.”

No individual replies will be given to questions. In order to
ensure equal treatment of applicants, all questions and
replies will be grouped on a weekly base and announced on
the website http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr by the
Ministry period up to 23/06/2017, 17h00.”

Event

olarak;
4. Takribi Zaman Çizelgesi başlığı altındaki

Etkinlik

4. The former dates in the Provisional Timetable

Tarih

Date

Deadline for requesting clarifications
from the Operating Structure

02/06/2017

Last date on which clarifications are
published by the Ministry

05/06/2017

Program Otoritesine çağrıyla ilgili
soru yöneltmek için son tarih

02/06/2017

Deadline for submission of
applications

09/06/2017

Sorulara yöneltilen cevapların
Bakanlıkça ilamı için son tarih

05/06/2017

Deadline for hand-delivery of
applications to the OS

16/06/2017

Elektronik başvurular için son tarih

09/06/2017

Başvuru evraklarının Bakanlığa
teslimi

16/06/2017

Event

tablosundaki ilgili tarihler
Etkinlik

Tarih

Program Otoritesine çağrıyla ilgili
soru yöneltmek için son tarih

19/06/2017

Sorulara yöneltilen cevapların
Bakanlıkça ilamı için son tarih

23/06/2017

Elektronik başvurular için son tarih

05/07/2017

Başvuru evraklarının Bakanlığa
teslimi

12/07/2017

olarak değiştirilmiştir.

shall read as
Date

Deadline for requesting clarifications
from the Operating Structure

19/06/2017

Last date on which clarifications are
published by the Ministry

23/06/2017

Deadline for submission of
applications

05/07/2017

Deadline for hand-delivery of
applications to the OS

12/07/2017

