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Konu: 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Açıldı(1702 - patent Lisans - 2o2L - u
Üniversitelerde, araŞtırma kurumlarında ve teknolo]i ge|iştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye
aktarı|masını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBITAK tarafından bir çağrıya çıkılmıştır.

Çağrı kaPsamında bir MüŞteri Kuruluş en az bir Teknoloji SağIayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Teknoloji SağlaYıcı KuruluŞ olarak tanımlanan kuruluşlar üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi
Şirketleri Ve teknoloji transfer ofisIeridir. Müşteri Kuruluş olarak tanımlanan kuruluşlar ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak
sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik
değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleridir.
1702 Patent Lisans - 2O2\ - 1 kodlu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji
SağlaYıcı KuruluŞun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile
edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama
ve giderler en fazla 50 ay süre ile,

- büyük ölçek|i Müşteri Kuruluşlar için%6O,
- KOBİölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için%75

üst sınırı kapsamında desteklenecektir.

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmaslna uygulanacak destek oranı her bir patent için temel olarak %25ile başlayacak
olup;

- Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15,
- MüŞteri KuruluŞun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermes! veya

lisanslanan Patentin yüksek tekno|oji lPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15,
- Proje kaPsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem

alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması du rum unda destek oranına yo1,5,

- EPO, JPO, KlPO, CNlPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10,
- MüŞteri KuruluŞun bir Ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması

durumunda destek oranına yo7o,

ilave edilecektir.

Proje kapsamında lisanslanan Veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı
kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine koBi ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için%75,
büYük ö|Çekli müŞteri kuruluşlar için %6O destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek
kapsamına alınan tutarın %25'ini geçemez.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Çağrının açılması 22 Ocak 2O2t

Ön kayıt için son tarih* 19 Nisan 2021,; Saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması** 15 Mart 2021

Çağrı kapanış tarihi 10 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar)
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