
Gelen Evİak Tarih ve say$| 30/lll2020 - 44073043 _ 04L99.03.0l - 6]02

ı5o1için 9ğn TaMmi ı5o7 lçan Çağ.l Takvimi
Çağn A9llş Ta.ihi 4-o1.zo21 Çağrı Açlllş Tarihi 4.o1_2021
Ön xayt eaşwrusu son ıarıııi 12_o2.2ozl ön Xay,t aaşvırrrsujiiiariii 11.02.2021
Çağn Xapanlş Ta.ihi 4 03.2021 Çağ (apanlş Tarjhj 1.03.2021

@
8ltclaıoTu

xonu: "1501-sanayi Ar-Ge Destek Programl've "15o7-KoBi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'' 2o21y|l| 1.
Çağİllan

xü@k ye o.ta B(MHO|üteİl lşlfueİ (xo8ll öç€ülnd.İl ıunı|ucann barwru Yapabllecekleri 1so1-
sanayiAr-Ge Destek Pro8raml ve 15o7-Ko8iAr-Ge Baş|an8|ç Destek Pro8raml 2o21ylll 1. çağn$ açlllyor,

1501Pjolam|:ııbi. 15o1rİ kteıi lsl€tmeler lKoBlı başvuru
yapabilmektedk, Çağ.|lar ile xo8i ölçeğindeki firmalann p.oi" 

"r".|, 
.iJr-ill t"k-ffig"ılşti,.u ,"yenilikçilik faaliYetlerinan desteklenmesi amaç|anmaktadIr.

Başvurular 04.01.2021 tariha itİbariy|e httos://etevdeb,tubita k,qov.tr adlesinden a llnm aya başlanacaktlr.

Çağ'| takvimi aşağ|da verilmekedir.

1 Temmrrz 2020 ta.ihinden itiba.en xuru|uş ba2h ön kayİt uygulamagna geçi|miştir. Daha önc€ xuru|uş
baıl| ön kayt işlemlerini 8€.çeıIeştirmemiş, 1g)l ve 15o7çağnlanna başvııru yapmaİ isteyen kuruluşların,
Çağ.|lann resmi olaİak duyurulmaslnl beklemeden, şimdiden kuİuluş bazlı ön kayıt işlemlerini
başlatabileaekleri önemle duyuİulu..

1501 BaJvU.u Fo.mu ve k|avuru için: htto§://ww\ı.tubitak.gov.t./trldestekler/sanavi/ulusal destek,
o.oqremlari/1501/iceİik.basvuruJormlari

1507 8aşwrU Formu ve KllawıJ için: httos://www.tUbjtak.gov.trltrldestekler/sanaVi/ulu5al-destek,
ploP.lmlari/ı507llcerik basvulıJJolmlari

150ı_san.Yi Aİ€e D€stek p.ogİaml
sanaYi Araştırma T€knolojj Ge|iştirme ve Yenilik
Poeleri Destekleme Plograml kapsamlnda, yenilik
tanlml çerçevesande; yeni bir ürün Üretilmesi,
mevcut bir ürü nun 8ellştlnlmesı, Iyll€ştirllmesi, urdn
kalitesi veYa standardln ln yüİseltilm esi veya maliyet
düşarüGü niteljke yeni teknikleran, yeni or€tim
teknolojilerinin 8eIiştirilmesi İonulannda yürütülen
Ar-Ge natelikli projeler desteklenmektedir. Protram
kapsamlnda desteklenen projeler dönemsel
desteklemeye esas harcama tutanna uy8ulanacak
destek oranl i|e desteklenir. Prorenin he. döİıG.nl
lcn d€§teİ or. sabh o|maı {lıere x75 o|a.ak
uY8lllan|İ. o€stek sü.Ğsl pİoje baında €n faİla otuı
ahı (36) ayd|r. P.o8rdmda bütçe İnlrlaman
bulunmahaktad|..

lgt7-Koai Aİ{e 8aş|an8,ç Dest;i P-gra;
xo8i Ar4e 8aşlanglç Destek Pro8raml ile
(oBi'lerin bu sorunlan aşabilmelerini sağlamak
için yeni bir ürün üretilmesi, mev(ut bir urünün
8e|iştiriImesa, iyaleştirilmesi, ürün kalitesi veya
5tandaldlnln yük!eltiIme5i veya mallyet dÜşülÜcü
nitelikte yenl teknlklerin, yenl urenm
teknolojileranin 8eliştirilmesi konularlnda
xoal'br ta6tnd.n yü.ütülcn 6(x).lıoo Tl- biitç€
vE ı8 aY iire ile slnlrll ilİ 3 projenin TÜBjTAK
taraflndan desteklenmesi amaçlanmlştlr. Ayrıca
bu üç projeye ilaveten, onakll proje başvurusu
yapllmasl koşuluyla 2 proje daha bu pro&amde
desteklenebilmektedir. Deneı oranl her dönem
lfin ..bit olup %75'ti..


