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oDAl-AR VE BoRSALAR
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TÜM ODA VE BORSALAR GENEL
sEKR_ETERLlKLERi

KoBi'lerin Ar_Ce ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel mijşte.isi hazlr olan yenilikçi
ü.ünlerirı,/süreçlerin, bir Müşteİi Kuruluş eşliğinde ortaya çıkar|lacağı ortaklı projelefin desteklenerek 8erek
iş birliklerinin anırıIması gerekse Ar-Ce destekleri için aynlan kamu kaynaklaıının daha etkin kullanımtnIn
sağlanmasü amacüyla "Siparişe Dayalı Ar_Ge Proj€l€ri için KoBI Destekleme Çağrlsl (sipariş Ar-Ge 2o2o)''
açllmüşİa, Çağn tanltlm broşüİü ekte sunulmaktadır,
Bahse konu çağrı kapsamında bir "Miişteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş'' ortak başvuru
yaPabilecek olup, proje bütçesinin üst slnlrı 2,500.000 TL olarak belirlenmiştir
Bilgilerin2i ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılanmla,

Mustafa SARAÇÖz
Genelsekreıer

EK: TÜBiTAK Sipaİişe Dayalı Ar-Ge Projele.i İçin KoBi DestekIeme Çağrüsl - 2020 (5 sayfa)
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Tarih : 22.05.2020
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Konu : KoBI'lere yön€lik devlet desteği
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ç ı çağnlhnsaını
. ' req&iııÇ - ııuşteri iŞbirliği zofunlu (ortak proje),

M-_t§t6ibelirli bir urun için Ar{e,
- --i

yalnızca koBl (btiaiki) destekleniı

TüBhAKıe lıO$ııi tiffi l@l,afu<e d6bği wir,

h6ten kurulış İpriş eİdiii bninün geliştif ilme

süreçlerini ruBlTAK ile biı|ikte takip edeı

Proje sonns ticarile§me izlenir.
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Siparişe Dayalı
Ar-Ge Proieleri için
KOBlDestekle

Çağrısı - 202
05 t
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KOBl'lerin Ar-Ge çal§malannl, ticarıleşme olaslllğ|
yülsek konulan yön|endirmek.

Sanayi kuİuluşlan ansl iŞbirliklerini pekiştirmek.

Proie yönetiminde, görece daha deneyimli

olan kuruluşIann bu deneyimini KOBl'leıe

aktaimala4n|n yalllnu a;na],.

ikincil (spin-off) firmalaİ doğmagnl özendirmek.

Proieleİi hlzh sonuçlandlrabilecek KOBl'lere
yönlendirmek.
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Ortaklık

Tlcarileşme Potansiyeli
yüksek yeni Bir urün
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Bu bĞlge, 5070 lryıtı ElektroEik İnızı Kınununı gör€ Gtiv€[li El€klronik i-mzı il. iDzrtıDEırhİ.
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BaşYuru
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Kı a$,
Çağnda konu ve sektör slnlrlamag yoktur. Tüm sektorlerden ve tüm teknoloii

alanlarlndan, ticarileŞme potan5iyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebılecektir

ProJe önerilerinqq Pazar arashrma§ ve teknik yapllabi|irlik incelemesinin sunulmasl

gefekmektsdh. Tdarikçi kuruluş KOB| olacaktlr.
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Bailu],l Koşullaı1
,cgaJı
çf,EİyT bir ı,ıuşteı.i rrruıus ve en?/glı6arikçi Kuruluşbrtak bqEııJ yapar

Basvuru Ve destek aşamalannda mut|atA!{ulu§ H6teıi lfurulı-§ olur.

Müşteri Kurulu§un kendi bünyesinde ürettiğibir ür0n0n Tedailü Kurul§ tanfından

üretilmesine vönelik 0rojeler için başvul, vapllrrıaz

BaŞvurulan projelerdq Müşteri Kurulu§ta ve Tedariki Kuruluşta pmie konusu ile ilgili en

az lisans derecesine sahiD en az bir proie pesonelinin bulunma$ zorunludut
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Tedarikçi Kuruluş KoBl ölçeğinde daGkhr - d
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MüşEd Kurulu|

.T6delikÇ Kuruluş (KoBl)

Yalnlzca Tedarikçi KuruluŞ (KOBi) desteklenir.

. tİOşteıi pı6ieiıin gidl§atln| ve giderlerin uygunluğunu değerlendiıir. Tedarikçi KOB|

\ ile mubolk kd{ltan sonn TÜBiTAK? suilul,ııİ,r tutan belirler. i
/. Ü(ır,*\**ffiunerr§d harcama tutannrn % +01nr tedarikçi Kç*şuına vatırn

JlhlTAK D-leyici göreYlendirerek dcğerlendirir ve Dönemsel oesteklemeye Esa§

Harcama tutannı belir]etye bu tubnnln %40'lnl Tedarikçi KOBl'ye öder.
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Çağg Prntsi : 3o.moootTt :_{
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Çağıı Takvi ı

Çağnnln açll§ tarihi ra ıiıyı.2o2o

_ö_l_!lYt!.i1,1t.s9]_t_alİ.|.

Başvurulann PRoDls
iizerinden allnmasl

17 AğııstDt 2020 (sııt ı7tro)

ı5 Hadıan 2o2o - :n Ağurb. 2oıo (sııt t?:oo)
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POeSüıesi
Proje: l. oıünlıOırç geltştirrne Ve 2. rEa.il€şme olmak üzefe ikj a§arTıadan ol$acaktr
Ürün/soreç geliştirme 6arnas en rdzh 24 aydlr. llcarihsme 5üre5i lse sabit 24 ay oh6ktr.

hı
. 

'Ta|Eim 

vılı}«isinde iki dönem tanmlanrn$|r. Birinci üinem l ocak - 30 Hazıan, ikinci

}.d6ıem l lemmuz - 31Arahk tarih arahklannl kapsar. Poede yapllan çal§malar,
e durumu ve Tedarikçi Kurulusun proje

a sunulur.

en ikinci@{qı|una kadar sunulur.

on dönemindg Öönem Raporuna ilave
anı sunulur. 
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yalnızca tİiübşme nporu içblİ.
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