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Müşteri Kuruluş o(aklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi projesi kapsamında l707 Sipariş Ar-Ge - 2021-1

çağısı yapılmıştır. KOBİ'lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi
ürünlerirı/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi
sağlanabilecektir.
Proje desteği ile ilgili detaylı bilgiye ekli bilgi notundan ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi, üyelerinize duyurmanızı, sosyal medyada paylaşmanızı ve üyelerinizin bu destekten
faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

EK: l 707 Bilgi Notu ( l sayfa)

"ü4cS\

ıu ıeıge, sozO sayıh Elektronik imza Kanununa göre Güv€nli Eıektronik Imza iI€ imzalanmtştır.

Birliğimiıde
lso 9001:2015
kalite yönetim

sistemi
ırygulanmaktadlr

Evİah Doğrulamak için i http://bel8edogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspX?V=BEL93KM5K
Dumluplnar Bulvart No:252 {Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +9o (312}218 20 oo {PBX) . Faks: +90 (372) 2r9 40 90 - 9| - 92

E-Posta: inlo@tobb.org.tr . web: www.tobb,org.tr . (EP: tobb@hs02,kep,tr

Ay.ıntllı bilti için: Ali Fürrgan PlNAR Tel: +90 (312) 2Ia2454
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€-Posta: furgan,p inar(atobb.org,tr
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Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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Konu: 17o7 siparişe Dayall Ar-Ge Projele.i için KoBi Destekleme Çağrl5l (1707 sipariş Al Ge 2o27-u

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük klsmlnl oluşturan KoBi'lerin potan5iyel müşterisi olan yenilikÇi

ğrünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş onakll Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini anlracak

hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarlnln daha etkin kullanImlnl sağlayabilecektir. Bu süreÇ ülkemizin

sürdürülebilir kalklnmasüna da katkl sağlayacaktlr.

Bu doğrultuda 1707 sipariş Ar-Ge - 2021-1 çağrlsl ile müşteri gereksinimlerini karş|layan çö2üm önerilerinin, KoBi'ler

ta.aflndan hlzla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticari|eşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri

desteklenecektir, Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çal|şmalarlnln Tedarikçi Kuruluş taraf|ndan yapılması; proje

çlkt|sl ürünün Müşteri KuruIuş ve/veya Tedarikçi Kuruluş taraflndan pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir.

Müşteri KuruIuş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktlr.

Proieler savesinde 5anayi kuruluşları araslnda iş

birliklerinin artmasI ve Ar-Ge çıktllarlnln daha

çabuk ticari ürünlere dönüşme5i beklenmektedir.

Ayrlca çağrlnln, Müşteri KuruIuş içinden ikincil

{spin-off) firmalar doğmasını özendireceği

düşünülmektedir. Bil8inin paylaşllmas|, yayılması,

ürünleştiriImesi süreçlerine doğrudan katkl

sağlama yönleriyle çağrlnln, ulusal yenilik

sisteminin etkinliğini artlracağı öngörülmektedir.

Çağrlya bir Müşteri Kufuluş Ve en az bir Tedarikçi

Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi

Kuruluşun KoBi ölçeğinde olmasl şartl
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bulunmaktadIr, Başvuru Ve destek 5üreçleri TÜBiTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden

ve tüm teknoloji alanlarlndan, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar_Ge p.ojeleri desteklenebilecektir. proje

önerilerinin Tedarikçi kuruluşun yapacağl çallşmalarl kapsamasl gerekmektedir ve pazar araştlrma5| ve ekonomik

yapülabilirlik incelemesi son derece önem taşlmaktadtr, Tedarikçi kuruluşun, Ar Ge çal|şmalarlnl yürüterek ürünü

(veya stireci) geliştirmesi, Müşteri kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi

beklenmektedir.

çağrl takvimi aşağ|da ve.iImiştir, Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online)

gönderilecektir,

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktlr. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki

aşamadan oluşacaktır. Ürün/5üreç gelişti rme ve Ticarileşme aşamalannIn toplaml proje süresi olarak geçer, Proje

süresitoplamda en fazla 36 aY o|acaktlr. Ürü n/süreç geliştirme aşamasl en fazla 24 aydır

Müşteri Ku.uluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yo4o,1n| Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBiTAK

glderleri değerlendirdikten sonra "ıauuı eoiıen harcama tutarının" %4o,ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak

verecektir.
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Çağrınln açll ş tarihi

12 Nisan 2021, saat 17:30Kuruluş bazll ön kaylt son tarihi
22 Şubaİ 2o2IPro]e BaşVu rularınln pRoDis üzerinden allnmasl
03 Mayls 2021 (saat 23:59)
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Bjlgi içinITeknoloji Ve Yenilik Destek Programlarl Başkanllğl

Esma ATltGAN
Tel:0312- 298 95 26

esma,aVil@tubitak.gov,tr

ozan UĞURtU
Tel] 0312-298 94 22

ozan,ı.rgurlu@tubitak.gov.tr
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