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UFUK2020 KoBI
(lntemet Uzerinden)

Türkiye koordinasyonu TÜBİTAK larafından yapılan, Ar_Ge ve inovasyon faaliyetlcrine hibe desteği
sağlayan Avrupa Biİliği Ufuk2O2O Projesi kapsamlnda KoBi'lere özel olır.k h.zırlanan destek ve hibel.r
hakklnda t Temmuz 2020 Çarşamba günü saat l0:00'da inrcmet üzerinden bir bilgilendirme semineri
geıçekleştirilecekir. Seminere katllmak için http://webinar.tobb.ofg,lr adİesinden kayıt olunması gereknekte
olUP, konuya ilişkin duyuru ekte ycr almaktadır,

Birliğimiz organizasyonunda, TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürü Ufuk Atay'tn katllıml
ile geİçekleştirilecek seminerdc Ufuk2020 KoBi destek ve hibeleri anlahlacak olup, seminer sonunda
KOBl'lerin konu hakkındaki soruları cevaplandınlacaktlr, Tüm üyeIerimize katılüm ücretsizdir.

Bu kapsamda seminere katıllmlnlzl ve üyelerinize du},rrrarak kahllmlarınl sağlamanızı rica ederim

Saygllarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genelsekretea

EK: Ufuk2020 KoBi destekleİi webinaİ programı (l sayfa)

Bu bclge,5070 sayüh ElektroDik Imza Kanutruaa göre Güvenli Eleİ(ronik iınza ile iınzalanmıştır
Ev..k Doaİulamrı lçin: http //bel8edo8rula tobb o.s irldo8r! a alpx?V=BE6aTVMP

DOmlUphar3UIv..No]252 {€5kirehi.Yolu9 km )06530/ANXARA
Tel| +90 (312) 218 20 0o (PBx). f.ıs| +90 {312) 219 40 90 91 92

E,port.| info@tobb ol8 r . w.b:Mtobb ors tr. xEP: lobb@hs02 kep t.
AYn6l|İb|ltiiçi.:slla xAzANsuERr.I:

Fo11/llol aü In1l7|74 11 2o1a

I _l

_]

s41. l I

Gelen Tarih Sayı: 06/07/2020 - 761



I0BiIAx

seminere
httD://webinar.tobb. org.t r
linkinden kaylt olarak katlllm

sağlayabilirsiniz.

UFUKt72020
TÜBİTAK UFuK2o2o KoBi Destekleri

Bilgilendirme Semineri
(Webinar - İnternet Üzerinden)

8 Temmuz 2020 Çarşamba - saat: 10:00

seminere katllmak için kaylt adresi: http://webinar-tobb.org.tr

TUBlTAK Ve Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği organizasyonunda TÜBiTAK Avrupa
Bir|iği Çerçeve Programlar Müdürü Ufuk Atay'ln katlllml ile 8erçekleştirilecek olan

5eminerde "TÜBiTAK UFUK 2o2o KoBi Destekleri'' anlatllacak olup, seminer
50nunda KoBi'lerin konu hakklndaki sorularl cevaplandlrllacaktlr.

Pro8lam
10:00 - ıo:15 A9l§ Konuşnalan
ı0|15 - 10:30 ufuk2020 İ{edl.? sunumu
ıOj30 - 11:45 Ufuk2o2o XoBi o€srekleri Paneli

Hl2landlrlclProtraml
Yenaliğe Hlıll E.işim Programl
Ufuk202o De§tek ve ödijlleri

1ı:45- ı2:0o sor! - cevap

Tüm üYelere katlllm ücretsizdi..

ufuk2o20,Avrup.xomisvonuta,arndanyurütiilen80MlIyarAvlo'l0ıalaşrrmavelnovasyo.p.oc.anldtr ufuk2o2o kap5amlnda
çeşitli 5ektö.leİde Avlupa xomGyonu'nun hibe desteği sağladlğl prolel€l desteklenme[tedi/ Ulu5al xoordi.asYonu IÜBıTA(
ul!5laralan işbrllğl oare Başkanhğl taranndan yu.ttijhektedil

YeniIikçi urunler, hirmetle. ve , modelle.i 8elişti.mey hedefleyen inovat]f fikdere sahip, yuksek potan5iyelli xoBi'I.n
desteklemeyi amaçlayan !l!t202o Pro8ramld]l Plog.am lGpsamünda projele.e lleri QviY. l.d.syonl... pa..ra .rlrlmlnl
r.ğl.m.* üe.e 2,5 M|lyon Avrc'ye ı.rlar hlbe v.rilm.kte; ayn.a 15 Milvon Av6'ya lada, g|.işlm serdayerl aha imkenl da
sağlanabilmektedil P.oglama başvurmakiçin en onemlikoşul, plojeye konu inovasyonun protot]p arama9na 8elmi5olma5ld(
Y.nlllğeH l| trlrli ProaraD,
Ekonomik buyumeyi htrla.dİabilecek yenlIlkçi ü.(1.|el, hi2metle. ve i5 nodelleli 8eliştiheyi ve piyaraya rurmeyi hedetleVen
onakIlkIan destekleneyi amaçlaya. ufuk2020 plo8ramdr Pro8lam kapsamlnda 3 Milyon Avro'Y. İ.da. h|be d.ieal
verilmekledir En aı 3 farkh ülkeden;en aı 3,.n fauIa5 onakir öıel sektör yoğun konsolsiyuhlar başvulabilmektedir

ur!ı202o 0.rl€ı v.Ödiill.rl {Eahln, Prcl.Y.ıft., Ö. o.ğe.l.ndime/ seyahat ve orgenlı.syon Deiieı paketlerl)
Ufuk2o2o p.og.amlna kathml öue.dİmekve bu Volla bu p.ocramlardan ülkemir. en yuksek düjzeyde favdalanmannl saalamak
am,cryla '"tuBlTAX Uluslara.a! lşbirlikIenn€ x.lllhl ozendnmeye Yijnelik oestek ve Ödul Pro8.amlan" oIuşturulmurıur s!
plogramla Tulkive'den, Ufuk2020 d€steklerin. yaılacak b.rvuru 5ay6lnln artrllma, hederlenmektedir Proglam ıapsaml.da
pdjĞ olurtum.y. Yön.llı eğl!m, P.o|. y.ına, ö. değ.llendlrme, seFhat ve o€aniı.,yo. ıonul.nnd. d.n.ı p.İ.tl.,|

s.mlne,lle il8lllaYnntİ bllaİ hııp //webj.Jr !qğğ!.g t | semiıe. ll. llcili il.tirim] kob,@tlbb qlat1,0312 21a 2186


