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Bitci NoTu

Konu: "1501-5anayi Aİ-Ge Destek Programı" Ve "1507-(oBi Ar-Ge Ba§langlç Destek Programl'' 2021ylll 1.

Çağrıları

Küçük ve orta Büyüklükteki işletmeler {KoBil ölçeğindeki kuruluşların başvuıu yapabİlecekleri 15o1_
sanayiAr-Ge oestek Programı ve 1507-KoBi Ar-Ge Başlanglç Destek Programı 2O21yılı 1. Çağrısı açılıyor.

1507 Drogİaml qibi. 1501 orogram|na da sadece l(ücük ve orta Büvüklükteki isletmeler {XoBil başVuru
yapabilmektedir. Çağrılar ile KoBi ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştlrma _ teknoloji geliştirme Ve
yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvurular 04.01.2021 tarihi itibariyle https://etevdeb.tu bitak.goV.tr adresinden allnmaya başlanacaktır.

Çağrl takvimi aşağlda veriImektedir.

1501 için Çağrı Takvimi ı507 için Çağn Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi 4.0r.2027 Çağrı Açılış Tarihi 4.o7.2o2I
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 12.o2.2o2I on Kaytt BaşVurusu son Tarihi 17.o2.2o2t

Çağrı Kapanlş Tarihi 4.o3.2o2l Çağrı Kapanış Tarihi I.03.202r

1Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir. Daha önce Kuruluş
bazk ön kaylt iŞlemlerini gerçekleştirmemiş, 15O1 ve 1507 çağrılarına başvuru yapmak isteyen kuruluşların,
Çağrlların resmi olarak duyurulmasını beklemeden, şimdiden kuruluş bazll ön kaylt işlemlerini
başlatabilecekleri önemle duyurulur.

1501 BaşVuru Formu Ve Kllavuzu için: https://www.tubitak.gov.tr/trldestekler/sanayi/ulusal-destek-
programIari/1501/icerik-basVuru-formlari

1507 BaşVuru Formu ve Kılavuzu için: https://www.tubitak.PoV.tr/trldestekler/sanavi/ulusal_destek_
programlari/].507/icerik-basvuru-formIari

1501-sanayi Ar-Ge Destek Pİo8ramı
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programl kapsamında, yenilik
tanIml çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi,
mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürğn
kalitesi Veya standardlnln yükseltiImesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni teknikierin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştiriImesi konularında yürütülen
Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program
kapsamında desteklenen projeler dönemsel
desteklemeye esas harcama tutarüna uygulanacak
destek orant ile destek|enir. Projenin heı dönemi
içİn destek oranı sabit olmak üzere "y'.75 olalak
uygulanır, Destek süresi proje bazlnda en fazla otuz
altl (36) aydıİ. Programda bütçe sını.laması
bulunmamaktadl.,

1507-Ko8i Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
KoBi Ar-Ge Başlangıç Destek Programt ite
KOBİ'lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak
için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalltesi veya
standardlnln yü kseltilmesi Veya maliyet düşürücü
nitelikte yeni teknİklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularında
KoBİ'ıer taİa{ından yürütülen 600.000 Tt bütçe
ve 18 ay süİe i|e slnlrll ilk 3 projenin TÜB|TAK
taraftndan desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
bu üç projeye ılaveten, ortakll proje başvurusu
yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda
desteklenebilmektedir. oestek oranl hef dönem
lçin sabit olup %75'tir.


