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- Bilgi Notu Konu
Tarih

: Hızlandırıcı (KOBİ Aracı)
: 18.02.2020
Ufuk2020 KOBİ’lere Özel Hızlandırıcı Programı

Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020
Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Ufuk2020 ile
ilgili tüm detaylara https://ufuk2020.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Ufuk2020 alanlarından birisi olan ve KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator)
programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin
hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın
endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması
amaçlanmaktadır.
Program kapsamında projelere 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 Milyon
Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği
için proje bütçesinin %70’idir. Buna ek olarak dolaylı maliyetler için %25 oranında destek
sarilmektedir.
Programın önemli özellikleri aşağıda belirtilmektedir:
-

-

Programa sadece KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.
Programa KOBİ’ler ortaksız, tek başlarına başvurmalıdır. Ortaklı veya konsorsiyumla
birlikte yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Program kapsamında ticarileşmeye yakın projelere demonstrasyon, test, pilot uygulama,
ölçeklendirme, pazar uygulamaları validasyon faaliyetleri gerçekleştirmek için destek
verilmektedir.
Projeler etki, mükemmeliyet, uygulama kriterleri kapsamında yöneltilen sorular
doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan proje önerisi temelde ayrıntılı bir iş planıdır.
Projeler 12 aydan 24 aya kadar sürebilmektedir.
Programa başvuru yıl boyu açık olup önümüzdeki çağrı kesim tarihleri (cut-off date) 18
Mart 2020, 19 Mayıs 2020 ve 7 Ekim 2020’dir.
18 Mart 2020 ve 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihlerinde sunulmak istenen proje önerileri
için herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Tematik alan ayrımı yapılmaksızın
bütün yenilikçi proje fikirleri ile programa başvuru yapılabilir. 19 Mayıs 2020 çağrı kesim
tarihinde ise yalnızca AB’nin Green Deal Politika önceliklerine uyan inovasyonların
başvuruları alınacaktır.
Projeler uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due
diligence) şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır.
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Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
- Bilgi Notu Hızlandırıcı programıyla ilgili detaylar Çalışma Programı’nda yer almaktadır. Ayrıca tüm bilgiler
için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Web sayfamıza üye olarak da programla ilgili
güncellemelere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Ufuk2020 Hızlandırıcı programı konusunda ayrıntılı bilgi almak için KOBİ alanı Ulusal İrtibat
Noktaları Tarık Şahin ve Merve Diyar ile iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Tarık Şahin

Merve Diyar

T+90 312 298 18 86

T+90 312 298 17 41

tarik.sahin@tubitak.gov.tr
ncpsme@tubitak.gov.tr

merve.diyar@tubitak.gov.tr
ncpsme@tubitak.gov.tr
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