TÜBİTAK 1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki
kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
•
•
•
PROGRAMIN
AMACI

•
•

Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme
yetkinliğinin kazandırılması,
Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin
desteklenmesi,
Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda
bulunulması,

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim
duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme
yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu
kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının
sağlanması beklenmektedir.
Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını
karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
-

PROGRAMIN
KAPSAMI

-

Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin
ticari prototipe dönüştürülmesi
İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları
gerçekleştirmesi

Aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilmektedir.
- Geçmiş desteklenen projelerin ticarileşme performansı,
- Uluslararası fonlara başvuruda bulunmuş olunması,
- Belirlenen öncelikli alanlarda olması.
PROJE SÜRESİ

En az 12 Ay’dır.
En çok 24 Ay’dır.

Refero Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş.
Koç İkiz Kuleleri No: 2 A D:9 Çankaya/Ankara
-0312 343 91 04-

PROGRAMIN
DESTEK MİKTARI

ÇAĞRI TAKVİMİ

DESTEKLENEN
GİDERLER

Destek oranı: %75
Maks. proje bütçesi: 600.000 TL
Alınabilecek maks. hibe tutarı: 450.000 TL
2020 yılı itibariyle 1507 destek programı yılda 2 kere ilan edilen çağrılar
doğrultusunda açılmaktadır. 2020 yılının son çağrısının tarihleri aşağıdaki
gibidir.
Çağrı Açılış Takvimi
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

01/07/2020
28/08/2020

Çağrı Kapanış Tarihi

15/09/2020

- Personel giderleri (brüt maaş) (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak
personel ve firma ortakları)
- Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım
giderleri
- Makine ve kalıp giderleri
- Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
- Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
- Bilgisayar ve workstation giderleri
- Yazılım alımları (Çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz
yazılımları vb.)
- Seyahat giderleri
- Teknik danışmanlık hizmeti giderleri
- Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım
giderleri
- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör
AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
- Ekonomik fizibilite raporu desteği (20.000TL)
- Proje danışmanlığı gideri (10.000 TL)
- Raporlama için mali müşavirlik giderleri
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