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Konu
Tırih

: Hızlandıncı (KOBI Aıacı)
: l8.02.2020

Ufuk2020 KOBİ'le re Özel Hızlandırıcı Programı

Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyeilerine hibe destek sağlayan Ut'uk2020
Pıogramı'nın Tiiıkiye'deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılınaktadır. Ufuk2020 ile
ilgili tiitn detaylara hıtps:ı/uluk2020.org.trl adresinden ulaşabilirsiniz.

Ufuk2020 atanlanndan biıisi olan ve KOBİ'lere özel olarak tasaılanan Hızlandıncı (Accelerator)
progıamı ile KOBi'lerin inovasyon poiansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fıkirlerin
1ızlı ve etkin bir şekitde pazara aktanlması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa'nın
endiistriyel rekabetçiliğinin aıtınası, ekonomik büyüme ve İstihdam olanaklarının artınlması

amaçlanmaktadır.

Program kapsamında pğeIere 2.5 Mityon Awo,y,a kadar hibe verilmekte: aynca 15 Milyon

Avro'ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmekledir. Deslek oranı hibe seÇeneği

için proje bütçesinin Yo7\,idir. Buna ek olaıak dolaylı maliyetler içn %25 oranuıda destek

sarilmektedir.

Progıamıı önemli Ozellikleri aşağıda belirtilmektedir:

- Progmma sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.
_ proğrama KoBİ,ter ortaksız_ tek başlanna bşvurmalıdır. ortaklı veya konsorsiyumla

biılikte _vapılacak başvurulaı kabul edilmeyecektir.
_ hogram İapsamında ıicaıileşmeye yakın projelere demonstras,von, tesl, pi|ot uygulama.

olçe-klendirme, pazar uygulamaları validasyon faaliyeıleri geıçekIeştirmek için destek

verilmektediı.
Pıojeler etki, mi.iü<emmeliye1, uygulama kiterleri 

_ 
kapsamında 1,öneltilen sorulaı

dojrulıusunda hazırlaıır. Hazılanaı pğe önerisi temelde aynntılı bir iş planıdır.

Pğeler l2 aydan 24 a}a kadar stlrebilmekıedir,
ırog-ma baiıuru yıl boyu açık olup öniirniizdeki çağıt kesim tarihleri (cuıoff dale) lE
Mırt 2020, 19 Mıyıı 2020ve7 Ekim 2020'dir,

18 Mart 2020 ve 7 Ekim 2020 çağT ı kesim taıihlerinde sunulmak isıenen proje önerileri

İçin tıerhungi bir konu kısıtlamasİbulunmamakıadır, Tematik alan aynmı yapılmaksızın

Lı:itıın y.nııiı.çı proje fıkirleri ile programa başıuru yapıtabilir. l9 Mayıs 2020 çağn kesim

*ıirino. ir" y"'ıorr." AB,nin G'reen DeaI Politika önceliklerine uyan inovısyonlırın
bışvurulın ılııacık|ır.
Pr,]l"l"İ"J*, aeğerlendirme, mülakaı r,c özel !,atınm opsiyonu için dururn tespiti (due

diligence) şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır,
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Hızlandıncı programıyla ilgili debylaı Çalısma programr'nda yer almaktadır. Aynca tiim bilgileı
için web savt'amızı ziyarel edebilirsiniz. Web sayfamıza üye olarak da progıamla ilgili
gilncellemelere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ufuk2020 Hızlandıncı programı konusunda aynnü|ı bilgi alınak için KOBİ alanı Ulusal Irtibat
Noltaları Tarık Şüin ve Merve Diyaı ile iletişime geçebiliısiniz-

Saygılarımızla,

Tank Şahin
T+90 3ı2 29a ,.8 86

tı.lkJahi nobrbitak.oov.tr
ft 9i,neotubltalçlov,tr

l\{en e Diyar
T+90 3ı.2 298 17 41

mcfvs,diYarotubitak.oov.ts
naDsmeotılbıtak,oov,tr
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Uluslararası lşbirliği Dalre Başkaniığı
- Bilgi Notu -


