Başvuru Koşulları ve Aranan Nitelikler
Önemli: Başvurular Türkçe veya İngilizce Dillerinden Herhangi Birinde Yapılabilir.

Tüm Başvurular;
a) Yarışmanın beş temiz teknoloji ve inovasyon kategorisinden birisine uygun olmalı ve/veya
başvuru konusu ilgili kategori içerisinde tanımlanabilmelidir.
Başvurunuz ile ilgili olarak en doğru kategoriyi tespit etmek için arzu ederseniz bizimle iletişime
geçebilirsiniz. Eğer başvurunuzu değerlendiren jüriler, fikir veya ürününüzün diğer başka bir
kategoriye daha çok uyduğuna kanaat getirirse, bu durum aynı süreçte sizinle birlikte
değerlendirilecektir.
b) Başvuru sahipleri Serbest/Seri Girişimci veya KOBİ niteliğinde olabilir.
Başvuru için Girişimcilerin şirket sahibi olma veya kurma zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak
girişimcilik hızlandırıcı programımız kapsamında, finalist olan girişimcilerden henüz şirket
yapısında olmayan takımların program hibelerini almaya hak kazanmaları halinde, programın
diğer desteklerinden faydalanabilmeleri için şirket kurmaları teşvik edilecek ve program
paydaşları tarafından çeşitli destekler verilecektir.
Kurulu işletmelerinde büyüklüğüne ve işletme sınıfına bakılmaksızın, mevcut mevzuat ve
yönetmelik hükümlerine göre KOSGEB tarafından tanımlanan; Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
(KOBİ) niteliğinde olması gerekmektedir. KOBİ niteliğindeki işletmelerin ön elemeyi başarıyla
geçmeleri halinde, bu beyanlarını doğrulayacak işletme belgesini sunmaları talep edilebilir!
c) Ürün ve/veya projenin Fikri Mülkiyet Hakkına ve/veya Özel Telif Haklarına (IP) sahip ise
belirtilmesi veya bu tür bir başvuru yapılması düşünüyorsa kısaca açıklanması gerekmektedir.
d) Takımın en az iki kişiden oluşması,
i) Takım üyelerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması veya Türkiye’de resmi kayıtlı
ikametgâhının olması
ii) Programa başvurmak için henüz yeni bir takım kurmuş olabilirsiniz. Program
başvurusu için kayıtlı bir şirkete sahip olma şartı aranmamaktadır. Bununla birlikte
ödüllerden birinin takımınız tarafından kazanılması halinde, ödülü alabilmeniz için
işletme niteliğinde ticari bir şirket yapısını kurmanız gerekecektir. Belirtilen tüm ödüller
girişim sermayesi olarak hibe niteliğinde verilecektir.
iii) Türkiye’de geçerli bir fiziksel adresinizin bulunması ve takımınızın/şirketinizin satış,
pazarlama, araştırma, geliştirme veya yönetim işlerinin Türkiye’de yapılıyor olması
gerekmektedir.

İlave Olarak
e) Başarılı takımların, ödülü almaya hak kazanabilmeleri için geçerli bir vergi levhasına sahip
olmaları şartı aranmayacaktır. Başarılı takımlara şirket kuruluşları esnasında hukuki ve fikri
destek ile gerekli diğer yönlendirmeler GCIP-Türkiye program paydaşları tarafından
sağlanacaktır.
f)

İş Geliştirme ve Mentor programlarına katılmaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri ile
Gizlilik ve Güvence anlaşması imzalanacaktır.

g) Mentorluk ve Eğitim programlarına katılacak yarı finalistlerin olası toplantı ve etkinlikler
için yolculuk ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
h)

Finalistlerden, ikameti Final Ödülleri Organizasyonunun yapılacağı şehirde olmayanlardan,
her takımdan belirli sayıdaki kişiler olmak üzere seyahat (gidiş-dönüş) ve konaklama
bedelleri program tarafından karşılanır.

i)

Kazanılacak ödül, yürüyen şirket veya üniversite projelerini sübvanse etmek için
kullanılamaz. Takımlar başvuruları esnasında varsa teminat olarak gösterdikleri
yatırımların miktarını ve kaynağını açıkça belirtmelidirler.

j)

Kazanılan ödül vergiye tabii olabilir ve beyan edilmesi gerekebilir. Başvuru sahipleri bu
konuda bağlı oldukları mali müşavirleri veya serbest mali müşavirlerden bilgi almalıdırlar.

k) Yukarıda belirtilen hususlar dışında ortaya çıkabilecek farklı durumlarda, belirsizlik ve/veya
mevcut yeni durum Global Cleantech Innovation Program (GCIP) düzenleme ve icra
komitesi tarafından değerlendirilecek olup, bu ekibin alacağı karar nihai karar olacaktır.
Proje komitesi ve hakemler yukarıda belirtilmeyen hususlar ve/veya belirtilen ancak daha
ayrıntılı değerlendirmenin gerekli olduğu yeni durumlarda, önceden belirtilmeksizin
kurallarda değişikliğe gitme hakkına saklı tutacaktır.

Programa Katılım
Siz ve en az bir takım arkadaşınızın programın parçası olan tüm toplantı, etkinlik ve çağrılara
katılması gerekmektedir. Yarı finalistimiz olarak programa dâhil olmanız halinde, siz ve en az bir
takım arkadaşınızın aşağıdaki listede yer alan beş etkinliğe mutlaka katılması beklenmektedir.





GCIP Ulusal Akademisi: 31 Mayıs – 3 Haziran, 2016 * (Katılınan il/bölgeye bağlı olarak iki
gün)
Deneme Jürisi Etkinliği: 19 – 22 Eylül 2016 * (Katılınan il/bölgeye bağlı olarak tek bir gün)
Yarı Final Jürisi, Finalistlerin Belirlenmesi: 12 – 13 Ekim, 2016 * (Katılınan il/bölgeye bağlı
olarak tek gün)
Final Etkinliği, Ulusal Birincilerinin Belirlenmesi: 26 – 27 Ekim, 2016 * (il/bölgeye bağlı
olarak tek gün)



Ulusal Birinciler ile Özel Ödül Kazananların İlan Edilmesi & Ödül Töreni: 27 Ekim 2016

Programa Katılamayacaklar
a) Program için çalışan ve faaliyet gösteren gönüllüler, jüri üyeleri, kategori uzmanları,
mentorlar, kurul başkanları, Ulusal Program Takımının üyeleri, GCIP danışmanları, programın
organizasyonel ve operasyonel kısımlarında görev alanlar başvuru yapamazlar. Belirtilen
kişilerin aile yakınları ve akrabaları da yine aynı şekilde başvuru yapma hakkına sahip değildir.
b) GCIP programının; paydaşları, destekçileri ve sponsorlarının temsilcileri ile bu kişilerin
yakınları ve direk ilişkileri bulunan kişilerde programa başvuru yapamazlar.
c) GCIP-2014 ve 2015 programında Ulusal Birinci ve/veya Kategori Birincisi olarak nakit para
ödülü kazanan takım ve şirketler ile bu takım/şirketlerin üyeleri programa tekrar başvuru
yapma hakkına sahip değildirler. GCIP-2014/2015’te yer alan ancak herhangi bir ödül
kazanmayan GCIP-2014/2015 Mezunları, sundukları projeleri ve/veya yeni fikir, ürün ve
projeleri ile GCIP-2016’ya tekrar başvurabilirler.

Fikri Mülkiyet Hakları (Telif Hakları)
a) Başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz tüm içerik büyük bir gizlilik içerisinde saklanacak
ve korunacaktır. Program yönetimi başvuru sahiplerine bu gizliliği koruyacağını peşinen
taahhüt eder. Bununla birlikte, gerekli olduğunu düşündüğünüz durumlarda, program
başvurunuzu yapmadan önce, inovasyonunuzun fikri mülkiyet hakkını korumaya yönelik ilgili
başvuruların yapıldığından emin olunuz.
b) Başvurunuzu tamamlamadan önce, eğer gerekli ise İşveren, Üniversite, Takım veya
inovasyonda katkısı bulunanlardan ilgili diğer kişi ve taraflardan izin alınız. İlerde üçüncü
şahıs/taraflar ile yaşanabilecek anlaşmazlık ve uzlaşmazlıklarda GCIP Programı ve paydaşları
hiçbir sorunluluk kabul etmeyecektir.
c) Eğer yukarıda belirtilen 1 ve 2 nolu maddeler hakkında aklınızda hala soru işaretleri var ise
fikri mülkiyet hakları konusundaki yasal düzenleme hükümlerine bakınız.
* GCIP programı başvurunuz esnasında, başvuru kılavuzunda, Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili
durumunuzu belirtmenizi istemektedir. GCIP Programı ve nezdinde yürütücüleri, durumunuz her ne
olursa olsun paylaştığınız bilgilerin özel ve gizliliğinin çeşitli mekanizmalar ile korunacağını kesinlikle
taahhüt eder.

Gizlilik Beyanı
Panelistler, Jüri Üyeleri, Mentorlar ve Program Servis Sağlayıcıları gizlilik beyanı antlaşmasını
imzalayarak program içeriğinin gizliliğini resmi olarak teminat altına almaktadırlar.

Diskalifiye Edilme
Global Cleantech Innovation Progamme (GCIP) organizatörleri, jüri değerlendirmelerini kabul
etmeyen, olası itirazları değerlendirme süreci sonrasında reddedilen, programın ruhuna aykırı ve
uymayan türde davranışlar sergileyen takımları programın her hangi bir seviyesinde eleme hakkını
saklı tutmaktadır. Eğer yarı finalist olarak seçilirseniz, takımınızdan en az bir üyenin belirtilen eğitim
ve ödül törenlerine katılması zorunludur. Katılım olmaması halinde takımınız programdan
diskalifiye edilebilir.

Yarışma Taahütü
Katılımcılar Global Cleantech Innovation Programme’in (GCIP) jürilerinin, sponsorların, program
ortaklarının ve organizasyon komitesinin hiçbir karşılık beklemeksizin ve sadece program yararına
olmak üzere şeffaf ve adil bir süreç gerçekleştirme yönündeki iradelerini peşinen kabul ederler.
Benzer şekilde her başvuran, programa katılmakla programdaki tüm aktivitelerin, alınan
kararlardaki yegâne takdir yetkisinin ve bunun yanında jüri üyeleri, sponsorlar, program ortakları
ve organizasyon yetkililerinin seçilmesi ve belirlenmesinde programın takdir yetkisini de peşinen
kabul etmiş sayılırlar. Başvuru sahibi program başvurusunu gerçekleştirmekle, programı
düzenleyenler adına çalışanlarından, Mentorlar, Jüri Üyeleri, Sponsorlar ve ortakları hakkında,
programın herhangi bir aktivitesinde ve seviyesinde, özellikle de kazananların belirlenmesi ve
diskalifiye edilmeleri gibi durumlarda zarar ve ziyana uğradığı gibi iddia ve taleplerle gelmeyeceğini
peşinen kabul etmektedir ve bildirmektedir.
İş Geliştirme ve Mentor programlarına katılmaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri ile Gizlilik ve
Güvence anlaşması imzalanacaktır.
Panelistlerin ve program servis sağlayıcılarının gizlilik beyanı antlaşmasını imzalamaları
gerekmektedir.
Girişimci Takım olarak Global Cleantech Innovation Programme’a (GCIP) kabul edilirseniz (yarıfinalist veya finalist olarak), GCIP programı için çalışan mentor ve danışmanlar, program kuralları
çerçevesinde program süresince size destek olacak ve yol göstermeye çalışacaklardır. Ancak
sağlanan bu destek, sahibi olduğunuz şirketiniz ile ilgili olarak Mentor’a direkt bir hak (ortaklık
yüzdesi veya sürekli faaliyet imkanı vb.) ve başkaca herhangi bir ayrıcalık ve/veya avantaj sağlamaz
ve kazandırmaz.
Benzer şekilde ve aynı yaklaşımla süreçte yer alan Mentor’a, bu yılki Ulusal Ödül Aktivitesi (program
yılı) sonrasında eşleştirildiği ilgili takıma üye olma ve takımla mentorluk faaliyetlerine devam etme
yönünde bir ayrıcalık ve/veya hak da kazandırmaz.
Önemli: Başvurular Türkçe veya İngilizce Dillerinden Herhangi Birinde Yapılabilir.

