Mustafa ÇANAKÇI
KOSGEB İzmir
Güney Müdürü

KOSGEB ve Kuruluş Amacı
KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu.
Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin)
Payını ve etkinliğini artırmak,
Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek
Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.
KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda
belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Sanayi

Hizmet ve
Ticaret

 Madencilik
 İmalat
 Enerji






 Bilgi ve İletişim
Su
 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İnşaat
 İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Ticaret
 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve
Ulaştırma
spor
Turizm
 Diğer hizmet faaliyetleri
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GENEL BİLGİ

KOBİ’ler ve KOSGEB
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Türkiye’de KOBİ tanımı
KOBİ tanımı

250’den az çalışan istihdam eden,
Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı
40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler
Ölçek

Çalışan Sayısı

Bilanço
(Milyon TL)

Net Satış
(Milyon TL)

Mikro

<10

≤1

≤1

Küçük

<50

≤8

≤8

Orta

<250

≤ 40

≤ 40
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KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi
KOBİ’lerin ekonomideki payı;
 Toplam işletmelerin %99,83’ü
 Toplam istihdamın %72,7’si
 Toplam katma değerin %50,6’sı
 Toplam satışların %62’si
 Toplam yatırımların %58,3’ü
 Toplam ihracatın %55,1’ i

%99,83 (3.646.392)

%0,17 (6.129)

Ölçeksel Dağılım
0,9 Orta(50-249)
5,3 Küçük (10-49)

1-249 Toplam KOBİ
250+ Büyük İşletme

93,6 Mikro (1-9)

Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları 2013 - Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2012 - Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri)
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KOSGEB Uygulama Birimleri
81 ilde
92 Müdürlük
Müdürlüklere bağlı 30 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 KOSGEB Veritabanına Kayıtlı KOBİ* : 1.338.365
 Yıllık Desteklenen İşletme Sayısı** : 40.373
 Yıllık Destek Ödeme Tutarı** : 508 Milyon TL
(*) 12 Eylül 2017

(**) 2016 Yılı
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İzmir Güney Müdürlüğü Hizmet Binası

Ege Üniversitesi TEKMER® Hizmet Binası

E.Ü TEKMER® Hizmet Binasından Görünüm

DEÜ TEKMER® Hizmet Binasından Görünüm

DEÜ TEKMER® Hizmet Binasından Görünüm

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Proje Esaslı, 1,5 Milyon TL, %75 Destek
TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, Yurt içindeki
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL, %100 Destek

İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
En az 5 İşletme birlikteliği 300 Bin TL Hibe, Toplam 1 Milyon TL
OY/Y Teknoloji’de En az 3 işletme 300 Bin TL Hibe Toplam 1,5 Milyon TL %50-%60
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
Proje esaslı, Geri Ödemesiz 300.000 TL, Geri Ödemeli 700.000 TL Toplam 1
Milyon TL’ye kadar 1. ve 2. bölgelerde %60, 3.4.5.6 bölgelerde %80*
GENEL DESTEK PROGRAMI
15 Farklı Destek , Başvur-Al, %50-%60
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
100 Bin TL %60-%70 Kadın, Engelli, Gazi, Şehit Yakını %80-90
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
100 Bin TL %75-%100
ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI
3.750.000 USD Kuluçkalar, 60.000.-USD Uluslararası Hızlandırıcılara katılım
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TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ
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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

16

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

2
•
•
•

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*

17

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
KİMLER BAŞVURABİLİR?

GİRİŞİMCİLER

PROJE SÜRESİ

•

En çok 24 ay,

•

Kurul kararı ile 12 aya kadar
ek süre verilebilir.

KOBİ’LER
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
BAŞVURU

BAŞVURU

ÖN DEĞERLENDİRME

İşletme/Girişimci
www.kosgeb.gov.tr
adresinden
elektronik ortamda
doldurup çıktısını
alarak eki belgelerle
birlikte başvuru
yapar.

Uygulama Birimi
tarafından KOBİ Bilgi
Beyannamesi,
mevzuata uygunluk,
bilgi, belge, şekil
yönünden incelenir.

KURUL
• Proje sahibinin/girişimcinin ve
projede çalışacak personelinin
yeterliliği
• Projenin ar-ge/inovasyon yönü
• Projenin pazar araştırması ve
ticarileşebilirliği
• Projenin sağlayacağı katma değer
• Proje bütçesi
• iş zaman/destek kullanım planı vb.
• OECD tarafından hazırlanan Oslo
ve Frascati Kılavuzları
çerçevesinde değerlendirir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
KARAR

KABUL

REVİZYON

GÖRÜŞ

RET

En az 3 Kurul üyesi tarafından 60 ve üzeri puan verilmiş olması ve
ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 ve üzeri olması gerekir.
İşletme/girişimci TAAHHÜTNAME verir. Süresi içerisinde getirilmez ise
proje reddedilir.

İşletme/Girişimci tarafından revizyon yapılır, tekrar kurul
değerlendirmesine sunulur, süresi içerisinde getirilmez ise proje
reddedilir.
Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep
edilebilir. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan rapor istişari mütalaa
niteliğinde olup, projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilir.

60 ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.
İşletme/Girişimci 15 gün içinde bir kez itiraz edebilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
İTİRAZ
İşletme/Girişimci 15 gün
içinde itirazını Uygulama
Birimine yapar.

İtiraz Uygulama Birimi
tarafından sistem üzerinde
Başkanlığa gönderilir.

Kabul edilir

Başkanlıkta oluşan
komisyon tarafından
itiraz değerlendirilir.

Uygulama Birimi tarafından İşletmenin/
Girişimcinin başvurusu yeniden
değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.

İTİRAZ
Reddedilir

Karar Uygulama Birimi tarafından
işletme/ girişimciye bildirilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
DESTEK SÜRECİ
TAAHHÜTNAME
İşletme 30 gün
Girişimci 60 gün

DÖNEMSEL İZLEME
İşletmenin projesinin
izlenmesine yönelik
uygulama birimi
tarafından İzleyici
belirlenir.
REVİZYON
Proje bitmeden 30 gün
öncesine kadar işletme
revizyon talep edebilir

Kurul tarafından uygun
bulunan makine ya da
hizmet alımı

3 aylık dönemler
halinde İzleyici
rapor hazırlar

Revizyon Kurul
tarafından
değerlendirilir

ÖDEME

İzleyici raporlarının
olumsuz olması hususu
Kurul’a sunulur. Kurul
projenin devamına veya
sonlandırılmasına karar
verir.
Karar işletmeye uygulama
birimi tarafından bildirilir

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
DESTEK SÜRECİ
SONLANDIRMA
İzleme Raporu
doğrultusunda /işletmenin
talebi/Uygunsuzluk vb.

Kurul desteğin
devamına veya
sonlandırılmasına
karar verir.

Karar işletmeye
uygulama birimi
tarafından bildirilir.

TAMAMLAMA
İşletme proje bittikten
sonra 30 gün için
tamamlama raporunu
sunar.

Kurul projenin
başarılı/başarısız
tamamlandığına
karar verir.

Karar işletmeye
uygulama birimi
tarafından bildirilir.

PROJE SONRASI İZLEME
Projenin başarı ile
tamamlanmasından 1 yıl
sonra izleme yapılır.

İşletmeden sorumlu personel tarafından işletme ziyaret
edilerek işletme yetkilisi ile beraber izleme formu
doldurulur.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Projeler kurullar marifetiyle değerlendirilmektedir.
Kurulların Oluşumu;
 Kurul üye sayısı 6 kişidir. Üyeler, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile
yapılan işbirliği kapsamında Kurul’da değerlendirilecek projelerin özelliğine
göre ilgili Uygulama Birimi tarafından belirlenir.
TEKMER
Protokolleri

• 32 adet (Fiziki mekan tahsisi
bulunmaktadır)

Ar-Ge ve
İnovasyon
İşbirliği
Protokolleri

• 87 adet (Fiziki mekan tahsisi
bulunmamaktadır)
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
İşlik/Kira Desteği
İşlik Desteği
Talep edilmesi ve TEKMER’de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği verilir.
İşlik kullanım bedeli alınmaz.
İşletme, İşlik Desteğinden yalnızca 1 defa yararlanabilir.

Kira Desteği
 Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak, başvuru tarihi itibariyle son
1 yıl içerisinde işletmesini kuran girişimcilere, geri ödemesiz Kira Desteği verilir.
 Proje başvurusunun değerlendirildiği işbirliği protokolü kapsamında TEKMER
bulunmaması, TEKMER’de boş işlik bulunmaması veya projenin içeriği gereği
sağlanabilecek işlikte fiziki olarak gerçekleştirilemeyecek olması durumlarında
sağlanır.
TEKNOPARK’DA YER ALMASI
HALİNDE
30.000 TL
TEKNOPARK DIŞI
24.000 TL
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği
 İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye
yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat,
donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan
hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.
 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni
veya ikinci el olabilir.
 Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz
geri ödemeli

300.000

150.000

TL,

TL olmak üzere toplam

450.000 TL’dir.
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Personel Gideri Desteği
Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek
personel için sağlanır.
Net ücret üzerinden aylık,
 üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına

1.500TL,
 lisans mezunlarına 2.000 TL,
 yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve
 doktora programı mezunlarına 3.500 TL olmak üzere,
toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
 İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler
mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede
görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 TL olmak üzere, üst
limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır.
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Proje Geliştirme Desteği
 Proje danışmanlık
 Eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları
başvurusu ve/veya tescili
 Tanıtım,
 Yurtiçi ve yurtdışı kongre/ konferans/
fuar ziyareti/teknolojik işbirliği
ziyareti,
 Test-analiz ve belgelendirme
giderleri için

100.000 TL
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Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Başlangıç Sermayesi Desteği
Girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.
İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri kapsar:
 İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin
hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza
beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 Mali müşavir ve muhasebeci ücreti
Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000-TL’dir
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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.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
BAŞVURU
KURUL
BAŞVURU
İşletme/Girişimci
www.kosgeb.gov.tr
adresinden
elektronik ortamda
doldurup çıktısını
alarak eki belgelerle
birlikte başvuru
yapar.

ÖN
DEĞERLENDİRME
Uygulama Birimi
tarafından KOBİ Bilgi
Beyannamesi,
mevzuata uygunluk,
bilgi, belge, şekil
yönünden incelenir.

• Proje sahibinin/girişimcinin ve
projede çalışacak personelinin
yeterliliği
• Projenin ar-ge/inovasyon yönü
• Projenin pazar araştırması ve
ticarileşebilirliği
• Projenin sağlayacağı katma değer
• Proje bütçesi
• iş zaman/destek kullanım planı vb.
• OECD tarafından hazırlanan Oslo
ve Frascati Kılavuzları
çerçevesinde değerlendirir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KARAR

KABUL

En az 3 Kurul üyesi tarafından 60 ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen
puanların ortalamasının da 60 ve üzeri olması gerekir.
İşletme/girişimci TAAHHÜTNAME verir. Süresi içerisinde getirilmez ise proje
reddedilir.

REVİZYON

İşletme/Girişimci tarafından revizyon yapılır, tekrar kurul değerlendirmesine
sunulur, süresi içerisinde getirilmez ise proje reddedilir.

GÖRÜŞ

Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilebilir.
Öğretim elemanı tarafından hazırlanan rapor istişari mütalaa niteliğinde olup,
projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilir.

RET

60 ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.
İşletme/Girişimci tarafında 15 gün içinde bir kez itiraz edebilir

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
İTİRAZ
İşletme/Girişimci 15 gün
içinde itirazını Uygulama
Birimine yapar.

İtiraz Uygulama Birimi
tarafından sistem üzerinde
Başkanlığa gönderilir.

Kabul edilir

Başkanlıkta oluşan
komisyon tarafından
itiraz değerlendirilir.

Uygulama Birimi tarafından İşletmenin/
Girişimcinin başvurusu yeniden
değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.

İTİRAZ

Reddedilir

Karar Uygulama Birimi tarafından
işletme/ girişimciye bildirilir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
DESTEK SÜRECİ
TAAHHÜTNAME
İşletme 30 gün
Girişimci 60 gün

DÖNEMSEL İZLEME
İşletmenin projesi
sorumlu personel
tarafından izlenir

REVİZYON
Proje bitmeden 30 gün
öncesine kadar işletme
revizyon talep edebilir

Kurul tarafından uygun
bulunan makine ya da
hizmet alımı

6 aylık dönemler
halinde İzleyici
rapor hazırlar

Revizyon Kurul
tarafından
değerlendirilir

ÖDEME

İzleyici raporlarının
olumsuz olması hususu
Kurula sunulur. Kurul
projenin devamına veya
sonlandırılmasına karar
verir.

Karar işletmeye
Uygulama Birimi
tarafından bildirilir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
DESTEK SÜRECİ
SONLANDIRMA
İzleme Raporu
doğrultusunda /işletmenin
talebi/Uygunsuzluk vb.
TAMAMLAMA
İşletme proje bittikten
sonra 30 gün için
tamamlama raporunu
sunar.

PROJE SONRASI İZLEME
Projenin başarı ile
tamamlanmasından 1 yıl
sonra izleme yapılır.

Kurul desteğin
devamına veya
sonlandırılmasına
karar verir.

Karar işletmeye
Uygulama Birimi
tarafından bildirilir.

Kurul projenin
başarılı/başarısız
tamamlandığına
karar verir.

Karar işletmeye
Uygulama Birimi
tarafından bildirilir.

İşletmeden sorumlu personel tarafından işletme ziyaret
edilerek işletme yetkilisi ile beraber izleme formu
doldurulur.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KİRA DESTEĞİ
Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmeye, proje süresince aylık destek
üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) 1.000 TL olacak
şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır. Kira Desteğinin üst limiti proje
süresince azami 18.000 TL’dir.
MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM
GİDERLERİ DESTEĞİ
Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL , geri ödemeli 500.000 TL
olmak üzere toplam 650.000 TL’dir.
Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, işletme kuruluşu ve ofis
donanımı giderleri azami 15.000 TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri
dâhilinde desteklenir.
PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden
aylık; meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL, ön lisans mezunlarına 1.500 TL, lisans
mezunlarına 2.000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve doktora
mezunlarına 3.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz
destek sağlanır.
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Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı
ÖNEMLİ HUSUSLAR;
 İşletmenin aynı anda sadece bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir.
 İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2
projesi arka arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmenin bu
program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.
 Endüstriyel Uygulama Programından işletme bir defa faydalanabilir.
 Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım,
yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup,
taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 yıl süresince
başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya
devredilemez. Kapanan işletmeler ile prototipin satılması durumunda
satılan prototipin mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, donanım, yazılım
ve benzeri taşınırlar için bu hüküm uygulanmaz.
 Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan makineteçhizatta, fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi olması
durumunda destek oranı %90 olarak uygulanır.
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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 Kuluçka Merkezi Kurma Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi sayısı, bölgesi, tematik, sektörel, karma gibi hangi
alanlarda kurulacağı, desteklenecek giderler ve benzeri hususlar ile başvuru
yapabilecek kurum/kuruluşlar, Başkanlık tarafından www.kosgeb.gov.tr adresinde
duyurulur.

BAŞVURU
BAŞVURU
Başvuru sahibi
www.kosgeb.gov.tr
adresinden
elektronik ortamda
doldurup çıktısını
alarak eki belgelerle
birlikte Başkanlığa
başvuru yapar.

ÖN
DEĞERLENDİRME
Başkanlık Birimi
tarafından
mevzuata
uygunluk, bilgi,
belge, şekil
yönünden
incelenir.

KURUL
• Başvuru Sahibi/Sahiplerinin
Yeterliliği
• Yerleşim Yeri ve Fiziki Yapı
Yeterliliği
• İşletmelere
Sunulan/Sunulacak
Hizmetlerin Yeterliliği
• Finansal Yeterlilik
• Sürdürülebilirlik
açısından her bir kurul üyesi
ayrı ayrı değerlendirir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
KARAR

KABUL

RET

REVİZYON

Her bir Kurul üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması
alınır. Değerlendirme sonucunda en az 60 ve üzeri puan alan
başvurulardan en yüksek puanı alan ve çağrıda belirtilen sayı kadar
başvuru/başvurular kabul edilir.

60 puan alamayan ve kabul sırasına giremeyen başvurular reddedilir.

Tek bir başvuru olması halinde kurul tarafından revizyon talep
edilebilir.
Başvuru sahibi tarafından revizyon yapılır, tekrar kurul
değerlendirmesine sunulur, yapılan düzeltmenin uygun bulunmaması
halinde ise başvuru reddedilir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
DESTEK SÜRECİ
ARA FAALİYET
RAPORU
TAAHHÜTNAME
Yurtiçi işletici
kuruluş kurulur ve
60 gün içinde
taahhütname verir,
taahhütnamenin
evrak kaydına
alınmasının
müteakip 90 gün için
yurtdışı işletici
kuruluş kurulur.

Yurtiçi işletici kuruluş
tarafından 4 aylık
dönemler halinde ara
faaliyet raporu
düzenlenir ve uygulama
birimine teslim edilir.
Yıllık olarak
gerçekleştirilmesi
planlanmış faaliyetlerin
ilgili yılda
tamamlanması
gerekmektedir.

ÖDEME
Faaliyet raporları
kapsamında uygun
bulunan giderlere
ilişkin ödeme
uygulama birimi
tarafından yapılır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
DESTEK SÜRECİ
DÖNEMSEL İZLEME
Uygulama Birimi
tarafından Uluslararası
Kuluçka Merkezi yılda bir
kere yerinde ziyaret edilir

REVİZYON
Destek süreci içerisinde üç
kere revizyon yapılabilir,
revizyon talebi Uygulama
Birimine yapılır.

SONLANDIRMA
İzleme Raporlarının olumsuz
olması /Yıllık Faaliyetlerin
yerine getirilmemesi/Ara
faaliyet raporlarının
gelmemesi/Uygunsuzluk vb.

Uygulama Birimi
tarafında rapor
hazırlar ve
Başkanlık
Birimine
gönderilir.

Revizyon Kurul
tarafından
değerlendirilir.

Kurul desteğin
devamına veya
sonlandırılmasına
karar verir.

Raporlarının olumsuz
olması hususu Kurul’a
sunulur. Kurul desteğin
devamına veya
sonlandırılmasına karar
verir.

Karar Uygulama Birimi
tarafından bildirilir.

Karar Uygulama Birimi
tarafından bildirilir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
İşletici Kuruluşa İlişkin Hususlar
 Yurtiçi işletici kuruluş; limited veya anonim şirketi statüsünde ve
başvuru sahipleri ortaklığında kurulması gerekir.
 Destek süresi içerisinde yurtiçi işletici kuruluşun ortaklık yapısında
değişiklik talep edilmesi durumunda ortaklık yapısı değişmeden önce
ilgili Uygulama Birimine başvuru yapılır. Başkanlık birimi başvuruyu
Kurula sunar. Kurul’un uygun bulması halinde ortaklık yapısı
değiştirilebilir.
 Yurt dışında kurulacak işletici kuruluşun en az % 51’inin yurtiçi işletici
kuruluşa ait olması zorunludur. Merkezin açıldığı ülkenin ulusal
mevzuatı kapsamındaki sınırlamalarda bu hüküm uygulanmaz.

 Uluslararası Kuluçka Merkezinde, yabancı işletmelere, toplam işletme
kapasitesinin en fazla %20’si oranında yer tahsisi yapabilir.
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Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
Kurul oluşumu ve çalışma esasları
 Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında sunulan
başvuruları değerlendirmek ve karar almak üzere Başkanlık tarafından
Kurul oluşturulur.
 Kurul, KOSGEB’den 3 (üç) üye (Başkan Yardımcısı/Daire Başkanı/Başkan
Müşaviri/Başkanlık Müşaviri/Müdür düzeyinde) ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi
kurum/kuruluşları arasından seçilecek 4 (dört) üye olmak üzere toplam
7 (yedi) üyeden oluşur.
 Kurul Başkanı, ilgili Başkanlık biriminden sorumlu Başkan Yardımcısıdır.
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Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek
Programı
Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması için
İdare Başkanlığımız tarafından 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında
programa başvuru alınmak üzere çağrıya çıkılmış olup hedef kitleden 5
adet başvuru gelmiştir.
Başvuru Sahipleri;
 ODTÜ TEKNOKENT
 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 MARMARA TEKNOKENT
 FİNANS TEKNOPARK
 YILDIZ TGB TEKNOPARK A.Ş’dir.
ODTÜ Teknokent, Finans Teknopark ve Yıldız TGB Teknopark A.Ş’nin destek
başvuruları kabul edilmiş olup ODTÜ Teknokent ve Yıldız TGB Teknopark
A.Ş ilk ara faaliyet raporlarını getirmiştir.
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İLK ARA FAALİYET RAPORLARI

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
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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

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı

ORGANİZASYON BAŞVURUSU

BAŞVURU
Başvuru sahibi
www.kosgeb.gov.tr
adresinden
elektronik ortamda
doldurup çıktısını
alarak eki belgelerle
birlikte Başkanlığa
başvuru yapar.

ÖN
DEĞERLENDİRME
Başkanlık Birimi
tarafından
mevzuata
uygunluk, bilgi,
belge, şekil
yönünden
incelenir.

KURUL
• Programın amacı ve
gerekçesi,
• Süresi,
• Gerçekleştirilecek faaliyetleri,
• İşletmelerin ar-ge/ inovasyon
kültürü ve altyapısı,
• İşletme profili,
• maliyetlerin yerindeliği vb.
hususları dikkate alarak
başvuruyu değerlendirir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
KARAR

KABUL

Karar Başkanlık Birimi tarafından başvuru sahibine bildirilir.

RET

Karar Başkanlık birimi tarafından başvuru sahibine bildirilir.

REVİZYON

Başvuru sahibi tarafından revizyon yapılır, tekrar kurul
değerlendirmesine sunulur, süresi içerisinde getirilmez ise başvuru
reddedilir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
DESTEK BAŞVURUSU
BAŞVURU
İşletme, Başvuru
Formu ile Uygulama
Birimine başvuru
yapar.

DEĞERLENDİRME
İşletmenin hukuki
statüsüne, KOBİ Bilgi
Beyannamesine ve
KOSGEB Veri
Tabanındaki
aktif/pasif durumuna
bakarak başvuruyu
inceler.

KABUL
Karar işletmeye
bildirilir, işletme
uygulama birimine
taahhütname verir.
RET
Karar işletmeye
bildirilir.

DESTEK SÜRECİ
TAAHHÜTNAME
Evrak kaydına alındığı
tarih 3 yıllık
programın başlangıç
tarihi olarak kabul
edilir.

İşletme düzenlenen
programa katıldıktan
sonra ödeme
talebinde bulunur

ÖDEME

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.

Bireysel Uluslararası Hızlandırıcı Programı
DESTEK BAŞVURUSU
BAŞVURU
İşletme, Başvuru
Formu ile Uygulama
Birimine başvuru
yapar.

DEĞERLENDİRME
işletmenin hukuki
statüsüne, KOBİ Bilgi
Beyannamesine ve
KOSGEB Veri
Tabanındaki
aktif/pasif durumuna
bakarak başvuruyu
inceler.

KABUL
Karar işletmeye
bildirilir, işletme
uygulama birimine
taahhütname verir.
RET
Karar işletmeye
bildirilir.

DESTEK SÜRECİ
TAAHHÜTNAME
Evrak kaydına alındığı
tarih 3 yıllık
programın başlangıç
tarihi olarak kabul
edilir.

İşletme düzenlenen
programa katıldıktan
sonra ödeme
talebinde bulunur.

ÖDEME

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek
Programı
ÖNEMLİ HUSUSLAR;

 Uluslarası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında yer
alan Kuruluş ve Donanım Desteği giderleri ilk bir yıl için verilir.
 Organizasyonel Hızlandırıcı Programının desteklenebilmesi için
en az 5 işletmenin programa katılması gerekmektedir.
 işletme veya işletici kuruluş tarafından mal/hizmetin alındığı
veya faturalandırıldığı tarihi müteakip, destek ödemesine esas
belgelerin en geç 1 yıllık sürede Uygulama Birimine teslim
edilmesi gerekir. Teslim edilmemesi halinde destek ödemesi
yapılmaz.
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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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TEKNOPAZAR Destek Programı

BAŞVURU
DEĞERLENDİRME
BAŞVURU
İşletme, Başvuru
Formu ile Uygulama
Birimine başvuru
yapar.

işletmenin, KOBİ Bilgi
Beyannamesine,
bilgi, belge, şekil ve
KOSGEB Veri
Tabanındaki
aktif/pasif durumuna
bakarak başvuruyu
inceler.

KABUL
Karar işletmeye bildirilir.

REVİZYON
Karar işletmeye bildirilir,
işletme revizyonu yaparak
tekrar sunar.
RET
Karar işletmeye bildirilir.

TEKNOPAZAR Destek Programı
DESTEK SÜRECİ
TAAHHÜTNAME
işletme uygulama
birimine 30 gün içinde
taahhütname verir.
Süresi içerisinde
verilemez ise başvuru
reddedilir.

İşletme 6 aylık veya 1
yıllık faaliyet raporu
hazırlayarak ödeme
talebinde bulunur.

REVİZYON
Program süresi bitmeden
30 gün öncesine kadar
işletme bir kez revizyon
talep edebilir.
PROGRAM SONRASI
İZLEME
Projenin başarı ile
tamamlanmasından 1 yıl
sonra izleme yapılır.

Revizyon Uygulama
Birimi tarafından
değerlendirilir.

ÖDEME

Karar işletmeye
uygulama birimi
tarafından bildirilir.

İşletmeden sorumlu personel tarafından işletme ziyaret
edilerek işletme yetkilisi ile beraber izleme formu
doldurulur.

TEKNOPAZAR Destek Programı
Basılı veya Elektronik
Tanıtım Materyalleri
 Broşür,
 Ürün kataloğu,
 Etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini
kapsar.
İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, yurt içinde veya yurt dışında
dağıtılmasına bakılmaksızın yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
kapsamında değerlendirilir.
Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu
ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin yer
alması gerekir.
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Fuarlara Katılım

İşletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu,
nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar.
Fuar katılımlarında destek üst limiti;
- Yurt İçi Fuar Katılımlarında 25.000 TL
- Yurt Dışı Fuar Katılımlarında 50.000 TL’dir.

Yurt dışı fuarlarda
gümrük işlem giderleri
İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL’yi geçemez.
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Elektronik Ticaret
(e-ticaret)
Sitelerine Üyelik
Giderleri

İşletmenin Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri
Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.

Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı
aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve
reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
Program süresi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi
merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için
15.000 TL’yi aşamaz.
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Yazılı Medyada
Teknolojik Ürün ya da
Prototipin Tanıtımına
İlişkin Giderler

İşletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara
reklam verme giderlerini kapsar.

Yurt dışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri, bu yayınlar yurt
içinde basılmış olsa dahi yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
kapsamında değerlendirilir.

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında
15.000 TL’yi geçemez.
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TEKNOPAZAR Destek Programı
Konaklama ve
Ulaşım Giderleri
İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; yurt içi ve yurt dışı
fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek
şekilde konaklama giderlerini kapsar.
İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında
15.000 TL’yi geçemez.

Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerini kapsamaktadır. Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel
gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.
Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı
veya çalışanı olmalıdır.
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TEKNOPAZAR Destek Programı
ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek
başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren
3 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru
yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin
güncel olması gerekmektedir.
 İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir.
 İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar
başvuru yapabilir. Ancak bu başvuru için bir önceki programın
tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
Bu durumda önceki program kapsamında İşletmeye kullandırılan destek
miktarları dikkate alınmaz.
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KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ
TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI

Ekim 2017
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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 ORANLARI

Örnek Durum;
Ölçeği Mikro olan Yüksek Teknoloji alanında kabul edilmiş bir
projenin Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri için;

Destek Oranı: %70 + %5 = %75 Geri Ödemesiz; %25 Geri Ödemeli
Alınan Makine-Teçhizat ve Yazılım Yerli Malı Belgesine sahip ise;

Destek Oranı: %70 + %5 + %15 = %90 Geri Ödemesiz; %10 Geri
Ödemeli

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

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
DESTEK PROGRAMI SÜREÇLERİ
Başvuru (KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; Uygulama Birimlerine)
Ön Değerlendirme (Uygulama Birimi tarafından eksiklerin bildirimi ve tamamlanması)
Yerinde İncelemeler (Teknik ve mali raporların hazırlanması)
Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kararın verilmesi kabul, ret, görüş, revizyon)
Yatırım Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2Aylık ziyaretler ve 4 aylık dönemsel izleme)
Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)
Yatırım Projesinin Tamamlanması (Yatırım projesin başarılı/başarısız tamamlanması)
Yatırım Projesi Sonrası Destek Süreci (Üretime başlayan işletmenin 1 yıl süre ile
desteklenmesi)
Yatırım Projesinin 5 Yıl Boyunca İzlenmesi (Yatırım projesi tamamlandıktan sonra 5 yıl
boyunca işletmenin her yıl izlenmesi)

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
Geçici Madde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
ve/veya KOSGEB Araştırma-Geliştirme,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı-Endüstriyel Uygulama
Programından yararlanan işletmeler
farklı bir teknolojik ürün için bu destek
programından yararlanabilir.

Yenilikler
BAKANLIK
Hedef Kitle
Başvuru Dönemi
Ödeme
Finansman Modeli

Proje süresince verilen
destekler

KOSGEB

Tüm işletmeler

KOBİ’ler

Çağrı

Sürekli

Proje bitince

4 aylık dönemlerde

Hibe

Hibe + Geri Ödemeli

Makine-teçhizat
Taşıma ve sigorta
Montaj

 İşletme Gideri Desteği
Kira desteği
Proje sonrasında verilen
Enerji desteği
destekler
Personel desteği
Ar-Ge personeli desteği

Destek Üst Limit ve
Oranları

Mikro İthal %60
Yerli %80
Küçük İthal %50
Yerli %70
Orta Büyüklükteki İthal %40
Yerli %60

Proje Koordinatörü

-

Makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve ürün hattı tasarımı
Taşıma, montaj ve sigorta
Personel gideri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği
Kira desteği
 İşletme Giderleri Desteği
Personel giderleri
Enerji giderleri
Makine-Techizat, Yazılım Giderleri
Mikro; % 70 (hibe) + % 30 (geri ödemeli)
Küçük ve Orta Büyüklükteki; % 60 (hibe) + % 40 (geri ödemeli)
Yerli malı makine-teçhizat ve yazılım + %15,
Yüksek teknoloji +%5
Diğer Destek Unsurları
Mikro; % 70 (hibe)
Küçük ve Orta Büyüklükteki; % 60 (hibe)
Yüksek teknoloji +%5
KOSGEB Personeli

78

Teşekkürler

