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SUNUM PLANI
Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama
(TEKNOPAZAR) Destek Programı
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
(TEKNOYATIRIM) Destek Programı
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ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK
PROGRAMI
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Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın Amacı :
Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi
için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin
desteklenmesi suretiyle
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin
geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına
destek sağlanması
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Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

1
•
•
•

Ar-Ge ve inovasyon boyutlu
projenin «prototip çıkarma»
aşaması desteklenir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

İşlik Desteği (ücretsiz)
Kira Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği
750.000-TL
Personel Gideri Desteği
%75 destek oranı*
Başlangıç Sermayesi Desteği (Destek Oranı %100)
*Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli
Proje Geliştirme Desteği

•
•
•

malı olması durumunda, destek oranı % 90 olarak
uygulanır.

Proje Süresi
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•
•
•

En fazla 24 ay + 12 ay

Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği

Proje Süresi

En fazla 18 ay + 12 ay

Başarılı tamamlanan ar-ge ve
inovasyon boyutlu projenin
ticarileşmesi safhası
desteklenir.

818.000-TL
%75 destek oranı*
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
KİMLER BAŞVURABİLİR?

PROJE SÜRESİ

•
GİRİŞİMCİLER

En çok 24 ay,

• Kurul kararı ile 12 aya kadar
ek süre verilebilir.

KOBİ’LER
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Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KİMLER BAŞVURABİLİR?
➢ Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek
başarıyla tamamlanmış proje,
➢ Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje,
➢ Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması
tamamlanmış buluş ve fikirlerin
sahipleri başvurabilir.
PROGRAM SÜRESİ

➢ En çok 18 ay

➢ Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE
HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI
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Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı
Program, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde
gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer
alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç
işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer
alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve
işletmelerin hızlandırma programlarına katılması amacıyla
oluşturulmuştur.
2 Alt Programdan Oluşur:
✓ Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
✓ Uluslararası Hızlandırıcı Programı
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Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
KİMLER BAŞVURABİLİR?

•
•
•

Üniversiteler,
Üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri
Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

tek başına ya da konsorsiyum

PROGRAM SÜRESİ 5 yıldır
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Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Kuruluş ve Donanım Desteği
•
•
•
•
•

işletme kuruluş giderleri,
bina tadilatı,
altyapı,
ofis donanımı
yazılım giderleri

Operasyonel Giderler Desteği
•
•
•
•
•
•

en fazla 1 yıl içinde
gerçekleşen Kuruluş ve
Donanım giderleri için verilir

100.000-ABD doları
%80 destek oranı

1’inci ve 2’nci yıl için % 80
3 ile 5’inci yıllar için % 60
oranında uygulanır.

kuluçka merkezi kirası,
işletim giderleri,
işletici kuruluş personeli ve bu personele ait ulaşım giderleri ile
tanıtım faaliyetleri,
eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet
hakları,
yeminli mali müşavirlik hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve
düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

3.750.000 ABD
Doları
yıllık üst limit
750.000 ABD Doları
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Uluslararası Hızlandırıcı Programı
İşletmelerin uluslararası pazarlara
girişini kolaylaştırmak amacıyla;
teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef
ülkede satış imkânları sağlayacak
profesyonel ağlara erişim hizmetleri
sunan uluslararası hızlandırıcı
programına, bir organizasyon
kapsamında ya da bireysel olarak
katılmalarına destek verilir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı
kapsamında; hızlandırıcı ofis kirası,
eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş
yönetimi, hukuk, fikri ve sınai
mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama,
yeminli mali müşavirlik hizmetleri ve
organizasyonla ilgili genel giderlere
geri ödemesiz destek verilir.

 Program süresi 3 yıldır
 Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 ABD Doları destek
verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 ABD Dolarıdır
 Destek oranı %80

12

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
KİMLER DÜZENLEYEBİLİR
✓
✓
✓
✓
✓

KOSGEB birimleri
üniversiteler
teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
teknoloji transfer ofisleri
özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar

tarafından münferiden veya birlikte düzenleyebilirler.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME DÖNEMLERİ
Dönem Başvuru Dönemi
1
Ocak
2
Mart
3
Mayıs
4
Temmuz
5
Eylül
6
Kasım

Değerlendirme Dönemi
Şubat
Nisan
Haziran
Ağustos
Ekim
Aralık

Bireysel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
KİMLER KATILABİLİR
Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile
tamamlanmış işletmeler

BAŞVURU

Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcılar, Organizasyonel
Uluslararası Hızlandırıcı Programı Kurulu tarafından uygun bulunan hızlandırıcılar
da dikkate alınarak ilgili Başkanlık birimi tarafından belirlenir ve
www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE
PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK
PROGRAMI
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Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR)
Destek Programı
PROGRAMIN AMACI:
Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet
güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının
ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç
duyulması, Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
KİMLER BAŞVURABİLİR?

✓ Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile
desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda
ortaya çıkmış
✓ Patent belgesi ile koruma altına alınmış
✓ Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış
teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Destek Üst Limitleri
Destek Oranı
Destek Süresi
Destek Üst Limiti

% 100
1 yıl
150.000 TL

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için

100.000 TL

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için

50.000 TL
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KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
(TEKNOYATIRIM) Destek Programı
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KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik
Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014 tarih ve 28986 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınmıştır.
Türkiye’nin her noktasında hizmet ve destek vermekte olan KOSGEB
tarafından bu desteğin KOBİ’lere verilmesi ve büyük işletmelere de Bakanlık
tarafından verilmeye devam edilmesi planlanmaktadır.

PROGRAMIN AMACI
✓ Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek
✓ Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak
✓ Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için
işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI
KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda
ortaya çıkan
Patent belgesi ile koruma altına alınan
Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan
Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan

teknolojik ürüne sahip veya bu hakları devir alan işletmeler

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
YATIRIM PROJESİ SÜRESİ

➢ Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre
verilebilir.
DESTEK ÜST LİMİTİ

➢ Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000
TL’dir.

➢ Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda
belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef
gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini
artırabilir.

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
DESTEK ORANLARI

İşletme Ölçeği

Mikro İşletmeler

Orta ve Küçük İşletmeler

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)

%70
Yüksek Teknoloji:+%5

%60
Yüksek Teknoloji:+%5

Makine-Teçhizat ve Yazılım
İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz
+
Geri Ödemeli)

%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında
alınması durumunda geri
ödemesiz destek oranına %15
ilave edilir ve kalan destek
oranı kadar geri ödemeli
destek verilir.)

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için
%100 Teminat Giderleri Desteği

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜREÇLERİ

Makine-Teçhizat ve Yazılım
Giderleri Desteği
Yatırım Projesi Süresince Verilen
Destekler

Makine-teçhizat ve kalıp giderleri
Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve
sigorta giderleri
Yazılım giderleri
Üretim hattı tasarım giderleri

Personel Gideri Desteği
Eğitim ve Danışmanlık Desteği
Kira Desteği

Personel giderleri
Enerji giderleri

Yatırım Projesi Sonrasında Verilen
Destekler

Arz Ederiz
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