ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MODÜLÜ
1- Bir projenin hibe desteği alabilmesi hangi yenilikleri içermesi gerekir?
Cevap:
Bir projenin hibe desteği alabilmesi aşağıdaki yeniliklerden en az birini içermesi gerekir;
a)

Dünyada olmayan yeni veya iyileştirilmiş bir ürün veya süreç (veya yazılım)

b) Türkiye’de olmayan yeni veya iyileştirilmiş bir ürün veya süreç (veya yazılım)
c) Firmanızda olmayan yeni veya iyileştirilmiş bir ürün veya süreç (veya yazılım)
Buna ilave olarak projenizin hibe desteği alabilmesi için aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:
a) Projenin Ar-Ge içeriği ve teknolojik / yenilik düzeyi
b) Firmanın projeyi yapabilme kapasitesi (proje konusunda lisans mezunu en az 1 personel
bulunması zorunludur)
c) Üniversite ile işbirliği yapıp yapmadığı
d) Firmanın projeye özgün katkıları
e) Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli
2- Bir projede hangi aşamalar desteklenmektedir?
Cevap:
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından
tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
3- Desteklenmeyen aşamalar nelerdir?
Cevap:
Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile
Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için
desteklenmez.
4- Desteklenen harcama kalemleri nelerdir?
Cevap:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve
benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
g) Proje ve dönem raporları hazırlama (sadece 1507 için 10.000 TL)
5- Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Hibe destekleri hangileridir?
Cevap:
ULUSAL DESTEKLER
Ulusal destek programlarından %40 ile %100 oranlarında hibe alınabilmektedir.
KOSGEB
Tümü KOBİ’ler için geçerlidir
Bir firmanın KOBİ olabilmesi için çalışan sayısı 250’den az VE son 2 yıllık cirosu 40
milyon TL’nin altında bulunması gerekir.
Girişimcilik Destek Programı
Genel Destek Programı
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
KOBİ Proje Destek Programı
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
Tematik Proje Destek Programı
TÜBİTAK
A) Kısmi Destek Programları
1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek
Programı
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) --- Ön kuluçka / Teknokent
firmaları için daha uygun

B ) %100 Destek Programları
(Projede akademik derinlik aranır, temel araştırma niteliğine yakın uygulamalı
araştırmalar için)
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ULUSLARARASI DESTEKLER

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

6- Ne kadar maddi destek alabilirim?
Cevap:
Başvurulacak uygun destek programına göre min. 500.000 TL den başlayan rakamlarda destek
alabilirsiniz.

7- Destekleme oranları nedir?
Cevap:
Başvurulacak uygun destek programına bağlı olarak en az %40 tan başlayıp %75 e varan oranlarda
destekler den yararlanabilirsiniz.

8- İthal etmekte olduğum bir ürün var. Destek programları kapsamında bu ürünü
yerlileştirmek için destek alabilir miyim?
Cevap:
Yerlileştirme kapsamında firmanıza uygun destek programlarından destek alarak ithal ürünü
yerlileştirebilirsiniz.

9- Proje kapsamında patent başvurusunda bulunabilir miyim?
Cevap:
Yenilikçi bir ürün geliştirme projesinde muhtemelen patent alma ihtiyacı olacaktır. Proje kapsamında
tüm patent masrafları ilgili destek programı tarafından desteklenmektedir.

