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Yasal Mevzuat  : Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı.  

 

Konu                            :  
 

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi 

ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş 

birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının 

sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)” 

açılmıştır. 
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Çağrı metninde yer alan hükümler kapsamında ilgili çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi 
Kuruluş ortak başvuru yapabilecek olup, başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş 
olacaktır. Tedarikçi Kuruluşun ise KOBİ ölçeğinde olması gerekmektedir. Çağrı kapsamında konu veya sektör 
sınırlaması bulunmamakta olup, tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli 
yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Çağrıya, Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları 
kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) 
geliştirecektir. Müşteri Kuruluş ise, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir. 
 
Çağrı takvimi aşağıdaki gibidir. 
 

Çağrının açılış tarihi 14 Mayıs 2020 

Ön kayıt için son tarih 17 Ağustos 2020 -  Saat 17.00 

Başvuruların PRODIS üzerinden alınması: 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (Saat 17.00) 

 
Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. 
Başvurulan her bir projenin bütçesi ise en fazla 2.500.000 TL olacaktır. 
 
Proje, “1. Ürün/süreç geliştirme” ve “2. Ticarileşme” olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç 
geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Proje sonucunun takibi amacıyla kullanılan süre olan Ticarileşme süresi 
ise en fazla 24 ay olacaktır. 
 
Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını YMM raporu tarihine kadar 
Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” 
%40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Bu çağrı kapsamında ön ödeme ise 
yapılmayacaktır. 
 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
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