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3422|550-050.99-
TÜBiıAK nr_Ge
çağrısı

l0356
destekleri 202l yı|ı

Ar-Ge destekleri kapsamında, KoBİ'lere yönelik olarak%o7 5 oranında 600.000 TL destekli ''1507_KoBi Ar_
Ge Başlangıç Destek Progıamı" ile bütçe sınrrlaması bulunmaksızın destekli l50l_Sanayi Ar-Ge Destek
Programı 202l yılı çağrıları açılacak olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi, üyelerinize duyurmanızı, sosyal medyada paylaşmanızı ve üyelerinizin bu desteklen
faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
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Bu belge, 5070 sıyılı Elektronik Imza Kınununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Biniğımazde
lso 90o1:2015
kalite yönetim

sistemi
uygulanmaktadlr

Evraİı Doğrulamak için : http://belgedogru la.tobb.org,trldogru la.aspı?V=BEAM3324F
DumluPlnar Bulvan No:252 {EskişehirYolu 9. (m.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (P8x) . Fakr: +90 (31212l9 40 90 - 9r - 92

E-Posta: info@tobb,org.tr . web: www.tobb,org,tr . (EP: tobb@hso2.kep,tr
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Konu: "150l-sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KoBi Ar-Ge Başlang|ç Destek Programı'' 2021 yılı 1.

Çağrılan

KüÇük ve orta Büyüklükteki işletmeler (KoBi) ölçeğindeki İuruluşların başvuru yapabileceklera 1501_
sanayi Ar-Ge Destek Progİaml Ve 1507-KoBi ArGe Başlangıç Destek Programl 2o21ylll 1, Çağrlsl açlİlyor.

ı5Oz pİoıfaml gibi. 1501 Drogramlna da sadece xüGük ve ona Büvüklükteki isletmeleİ {KoBi} başVuru
yapabilmektedir. Çağrllar ile KoBi ölçeğindeki firmaların proje esasl| araştlrma - teknoloji geliştirme ve
yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadlr.

BaŞVurular 04.01.2021 tarihi itibariyle https://etevdeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacakt|r.

Çağn takvimi aşağlda Verilmektedir.

1501 için Çağİl Takvimi 1507 için Çağn Takvimi

Çağrl Açlllş Tarihi 4.o7.2021 Çağrı Açılış Tarihi 4,o1.2027
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 72.o2-2021 on Kaylt BaşVurusu son Tarihi 1"J,.o2.2027

Çağrl Kapanlş Tarihi 4.03.2021, Çağn Kapanlş Tarihi 1.03.2027

1Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazll ön kaylt uygulamasına geçilmiştir. Daha önce Kuruluş
bazh ön kaylt işlemlerinigerçekleştirmemiş, 1501 Ve 1507 çağrllarlna başvuru Yapmak isteyen kuruluşların,
çağrıların resmi olarak duyurulmasını beklemeden, şimdiden kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini
başlatabilecekleri önemle duyurulur.

1501 BaşVuru Formu ve Kllavuzu iç in: htto5://www.tubitak soV.trltrlde5tekler/sanaV j/ulu5rI destek-
oaoğra mlari 1501 ceı-ik-basvu ru -form la ri

1507 Başvuru Formu Ve Kı|avuzu için

150l-sanayi Aİ-Ge Destek Programl
sanayi Araştlrma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programl kapsamlnda, yenilik
tanlml çerçevesinde; yeni bir ürün üretiImesi,
mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün
kalitesiVeya standardlnln yü kseltilm esi Veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen
Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program
kapsamında desteklenen projeler dönemsel
desteklemeye esas harcama tutarlna uygulanacak
destek oranl ile desteklenir. Projenin her dönemi
için destek oranl sabit olmak üzere %75 olarak
uygulanlr. Destek süresi proje bazında en fa2la otuz
altl (36l aydl.. Pİogİamda bütçe sınırlaması
bulunmamaktadlr-

1507-xoBi Ar-Ge Başlang|ç Destek Pİograml
KoBi Ar-Ge Başlanglç Destek Programl ile
KoBi'lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak
için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün
geliştirilmesi, ıyileştirilmesi, ürün kalitesi Veya
standardlnln yükseltilmesi Veya maliyet düşürücü
nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularında
|(oBi'ler taiafından yürütülen 600.000 Tt bütçe
ve 18 ay süre ile slnlr|l ilk 3 projenin TÜB|TA(
tarafından destek|enmesi amaçlanmlştlr. Ayrlca
bu üç projeye ilaveten, ortakll proje başvurusu
yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda
desteklenebilmekted ir, Destek oranı her dönem
igin sabit olup %75'tir.

oroeramlari./1507/iceri k_basvuru-formiari
tub jtak.PoV,trltrldestekler/san a /uIusal-destek-


