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Sipariş ArGe Çağrı Kurgusu



Sipariş ArGe Çağrısının Amacı

• KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını, müşteri tarafından

ticarileşme olasılığı daha yüksek konulara yönlendirmek.

• Sanayi kuruluşları arası işbirliklerini pekiştirmek.

• Proje yönetiminde, görece daha deneyimli olan

kuruluşların bu deneyimini KOBİ’lere aktarmalarının

yolunu açmak.

• İkincil (spin-off) firmalar doğmasını özendirmek.

• Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere

yönlendirmek.



Çağrının Mevcut Desteklerden Farkları

• Tedarikçi – Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),

• Müşterisi belirli bir ürün için Ar-Ge,

• Yalnızca KOBİ (tedarikçi) desteklenir,

• TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge

desteği verir,

• Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme

süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip eder,

• Proje sonrası ticarileşme izlenir.



İşbirliği Yapısı

• Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş ortak bir proje sunar. 
(Müşteri Kuruluş herhangi bir bütçe bildiriminde bulunmayacaktır)

• Müşteri ve tedarikçi kuruluş işbirliği sözleşmesi imzalar.

• Projenin ekinde Ekonomik Fizibilite sunulur.

İşbirliği sözleşmesi: ... Projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri

hakların paylaşımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda,

bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara

ilişkin hükümleri belirleyen sözleşme

Ekonomik Fizibilite: Proje önerisinin ekinde verilen ve proje çıktısının

teknik fizibilitesini, pazar araştırmasını, katma değer, verimlilik ve

rekabet gücü açısından beklenen etkisini, üretim, satış ve pazarlama

stratejilerini, varsa ilave yatırım planını, yıllara göre satış hedeflerini ve

karlılık projeksiyonu gibi bilgileri içeren doküman



Destek Oranı

Kaynak: TÜİK

Yalnızca Tedarikçi Kuruluş (KOBİ) desteklenir

Müşteri, projenin gidişatını ve giderlerin

uygunluğunu değerlendirir. Tedarikçi

KOBİ ile mutabık kaldıktan sonra

TÜBİTAK'a sunulacak tutarı belirler.

Müşteri kuruluş dönemsel harcama

tutarının % 40’ını tedarikçi KOBİ'nin

hesabına yatırır.

TÜBİTAK izleyici görevlendirerek

değerlendirir ve Dönemsel Desteklemeye

Esas Harcama tutarını belirler ve bu

tutarının %40'ını Tedarikçi KOBİ'ye öder.
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Çağrı Bütçesi

Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı*: 2.500.000 TL



Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi 17 Nisan 2020

Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020 (Saat 17:00)

Başvuruların PRODİS 

üzerinden alınması** 

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (Saat 17:00)



Teşekkür ederim.


