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[Metni yazın]

Sayfa 0

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Teknogirişim Sermayesi Desteği
Amaç
Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek
teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl
içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da
lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl
önce almış kişiler başvurabilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Proje fikirleri %100 oranında 100.000 TL’ye kadar hibe şeklinde desteklenmektedir.
Destek Unsurları






Makine, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri,
Personel giderleri,
Genel işletme giderleri

Önemli Hususlar
 Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden edevlet şifresiyle başvuru yapılır.
 Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
 Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.
 Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz.
Detaylı Bilgi
-

www.sanayi.gov.tr
5736 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
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Sayfa 1

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı
Amaç
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya
üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik
yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez
çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesidir.
Kimler Başvurabilir
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm işletmeler San-Tez
programından istifade edebilirler.
Destek Miktarı ve Oranı
San-Tez kapsamında sağlanan destekler geri dönüşümsüz ve hibe olarak verilmektedir. Mikro
işletmeler %85, küçük işletmeler %80, orta ölçekli işletmeler %75 ve büyük işletmeler %65
oranında desteklenmektedir.
Destek Unsurları







Makine-donanım giderleri,
Hizmet alımı giderleri,
Seyahat giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Personel giderleri,
Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri

Önemli Hususlar
 Proje başvurularında zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Yıl içerisinde sürekli olarak
başvuru yapılabilir.
 Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından
faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık
gelen tutar, toplam proje bütçesine eklenir.
 Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden
başvuru yapılır.
 Seri üretimde de kullanılabilecek özellikte olan, proje için alınması veya yaptırılması
zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak desteklenmektedir.
 Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40
olarak uygulanacaktır, kalan tutar firma katkı payına eklenmektedir.
Detaylı Bilgi
-

www.sanayi.gov.tr
28926 Sayılı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
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Sayfa 2

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Desteği
Amaç
Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya
kavuşturulmasını temin etmek.
Kimler Başvurabilir
 Kamu kurum ve kuruluşlarından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda
ortaya çıkan ürün veya prototipe sahip kuruluşlar.
 Kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda
ortaya çıkan ürün veya prototipe sahip kuruluşlar.
 Uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya
çıkan ürün veya prototipe sahip kuruluşlar.
Destek Miktarı ve Oranı
Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt
içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı hibe
olarak desteklenir.
Destek Unsurları






Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve
depolama giderleri ile nakliye sigortası,
Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
E-ticaret sitelerine yönelik giderler,
Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
Konaklama ve ulaşım giderleri

Önemli Hususlar
 Başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elden ya da posta yolu ile
yapılabilmektedir.
 Konferans,
çalıştay
ve
sempozyum
gibi
organizasyonlara
katılımlar
desteklenmemektedir.
 Destek süresi en fazla bir yıldır.
Detaylı Bilgi
-

www.sanayi.gov.tr
28683 Sayılı Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek
Yönetmeliği
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Sayfa 3

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Amaç
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Şirket statüsündeki işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları








Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; küçük işletmelere en fazla 5.000.000 TL
%40 oranında, orta büyüklükteki işletmelere en fazla 4.000.000 TL %30 oranında,
büyük işletmelere en fazla 2.000.000 TL %10 oranındadır. Yatırım projesine konu
satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe
oranlarına 10 puan daha ilave edilir.
Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan küçük ve
orta ölçekli işletmelere, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarının en
fazla 50.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için kredi faiz desteği verilebilmektedir.
Bakanlığın ilan ettiği faiz destek oranının 10.000.000 TL’ye kadar olan krediler için
destek oranının tamamı, 10.000.000 TL üstü için destek oranının %50’si kadar
yararlanılır.
Küçük işletmelere, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde
başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl süre boyunca enerji, personel ve kira
giderlerinin %75’i hibe olarak karşılanabilmektedir.
Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en
fazla 10.000.000 TL olabilir.

Önemli Hususlar
 Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri
sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ArGe faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili
yatırımlar desteklenmektedir.
 Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri, ana makine ve teçhizat
bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta
bedelleri desteklenmektedir.
 Bu destekten yararlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet,
istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler.
Detaylı Bilgi
-

www.sanayi.gov.tr
28986 Sayılı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik
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