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KoBiGEL Destek Programı 2020
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DAĞlTIM YERLERiNE

KOSGEB ,2020 0l l'roje T€klif Çİğrıs, : "imİlat §inayi seklörilndc

sürccinc kaıkl sağıry8 bilotek yorll ıcknobji gclişıiric isi KoBi'l€rin
Proje T€klif Çağnsı: ' imrlst srnoyi sckıöründc faaliyct gösteren KoBi'lcrin
süreçt€rinde dijilal t€knoloi ilerden ysrarlınmı düz€yi nin anılrllmasf' koBiCEL P.oje Teküi,

çağrı laflna ba§vufüIaf 22 T€mmuz 2020 tarihtnde ba§lanr|Ş olup başvu.u bitiş tafihi 17 Eylül 2020ldir

söz konusıı program]aldan; 2020{l no'lu çağrıya blgem lzden NACE REV 2 sınüflama§ına gör€;

aşağıdı b€liniten s€ktörlerde faaliyet gösıeren KosGEB Ve.iTabanlna kay |ttı vc ıktifolan imalat sanayi

işletmeleri baş\4ıru yapabileceklir. Başvuru aşam aslnda, proje konusu iiır0rVyazı llmın potansiy€l alrcüsı

olan en az bil adet "bi lanço esasına göle defter tutan ve 20l8 - 2019 yüllarından herhangi birinde ncı satış

hasülatl 5oo,000 TL'nin üzerinde olan işletme"nin §ıtın ülms niyet b€y.nl talep €dilecekıir
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0,02 çağrıya
lşletmeleri başYulıı yapabi

tırıması zorunludur- 20l9 yl

Bilsisavartaİln. elekilonik !e oplik ürünlerin imalaıı

BaşLa yerde sınlflandırılmamış makine \e ekiPman imclall

Hava ve uzay afaçlajıyla ilgili makine imalatı

Makin€ ve §kipmanlaİln kulutumır ve onanmI

Telekomünikasyon
Bilsisavaİ Droqmmlama, danlşmanlık !e ilgili faali}eller

v.ii işı.r.. uar,na,,.o ue ilgiIi faaliyetterl web ponalla,ı,

ise KoSGEB veri Tabanüna kaydl ve akıif olan imalat sanayi

ı*.lri,, 
- 

s-rr.."İ işlehelefin 20t9 ylllnda bilanço esaslna göre defl€r

İ, ,".ile.ine İOr. net,at,ş hasılaı, en aü 500,000 TL olmalıdır,

KoBi'lerin proj€ suoabileceği konu başl*larıl

ve imalal Sanayinde Kullantm,

leri

rika Sistğm ve Bil€şenleri

7Jmalaı Sa.nayind€ Akıllü ve Esnek otomasyon Sisı€mleri

;_İffiİŞ;'rİ;;;;;,;ılmış Cerçeklik / S;nal G€rçetlik Teknolojileri şetlindedif,

YapI laca.k bdşvurula.a ilişkin;

. 202o-ol yeya 2020,02 proje teklif çagnlannln yalnlzca biri için ba§vııru, ya?l labilecektir

Çağr| kapsahlndakt u)8un proje konuları içinden ise çoklu se,ç|m )apllaDıleceı(Uı,

0242]ll6093 LPon.: guG ululut@tosg.b gov k
KAvŞAĞt(ztLlRMAx FıLr:

K.ouı!' n. !ytu. o|.ok Gol..li t]l.kıronik imrl il. 0r(iIl
m l6gcb gov ü

oirtl..Evnr Gyd, hno //eh€lrü k6e.b !u! ! lnBİxt,n

lodu ,ic vğyo aşlgıdaki kae*oi

sayı:
Konu:

r

Gelen Tarih Sayı: 14/08/2020 - 955
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. Teknoloji gelişliricisi koBi'üerin, proje konı§u ürüdyazülıml kendi iş süeçleıine adapte

etmek isteyen bir işlelmenin satın Alma Niyet B€yanl ile başvufu yapmaları zorunludur,

. imalatçt koBi'lenin edinecekl€ri teknolojilefin yğlli firmalardan kafşllanma oranIn|n yllksek

olması d'urumunda, proje başvufutar|nün deg :rlend İilmesjnde bu durum olumlu yönd€ dikkate

alınacaldır

yukandaki belirtilen husıtslar
ilz.rinden e-devlel şifresi kutlanılafak l9l0tn0

bir tar(ım
toplantIya o
si, kat!lacak

odanız tarafündan en geç tE/o8/2020 tarjhı saat l5|30'a kadar Müdürlüğumüze iletilmesi hususunda:

Bilgılerinizl ve geregini arz ve rica ed€lim,

KOSGEB ANTALYA MÜDÜ RLÜĞÜ
KoBiGEL 2020 ÇAaiRIii rlxıriıı rorıeıTtsl KATILIMCı BiLGiLERl

slra
No

şlelme adl Işlelme
Temsilcisi Adl,
soyadı

Tc Kimlik
No

E-mail cep Tel

Dr. ibrahim Uğur ERKIŞ
Müdü.

I]AClTIM

Alanya Ticareı ve Sanayi odaslna
Antalya Ticaret ve Sanayi odas|na
Kumluca Ticare( ve Sanayi odaslna
Manavgat Ticaret ve Sanayi odasüna

Ad6: YLNlcUN MAllA LLEsl
Mlivl-ANA KAVŞAGl (IZtLlRMAK
cADoEsl No6 AN tAl,YA
5070 $ynı rjbk|rcni! lma lfunu.u
c6o,1775Ga563_409.-b4 l699d33h]72fD7
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0212 ]l ı 60 93 E-Poni
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gunes ulllrl@İosgeb gov t
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