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Konu
Tarih

: Hızlandırıcı (KOBİ Aracı)
: 26.06.2020

Ufuk2020 Programı
Ulusal Koordinasyonunu TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nın sağladığı ve 2014-2020 yıllarını
kapsayan Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, Ufuk2020 (Horizon 2020) Avrupa’da
dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle
aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulmasını sağlar. Ufuk2020
kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji,
güvenlik, sosyal bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler
desteklenmektedir.

Ufuk2020
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)
Hızlandırıcı (Accelerator) Programı
EIC Hızlandırıcı nedir?
Ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi ve piyasaya
sürmeyi hedefleyen yüksek riskli inovatif fikirlere sahip, yüksek potansiyelli KOBİ’leri desteklemeyi
amaçlayan Ufuk20201 programıdır. Programın amacı, ileri seviye inovasyonların pazara erişimini
sağlayacak desteği sunmaktır. Programa başvurmak için en önemli koşul, projeye konu inovasyonun en az
TRL6 seviyesine2 (prototip aşamasına) gelmiş olmasıdır.
Hangi destekler sağlanmaktadır?
Destek kapsamında KOBİ’lere, hibe ve/veya girişim sermayesi desteği sağlanmakta; inovasyon fikirlerini
ölçeklendirmek için koçluk ve mentörlük hizmetleri sunulmaktadır.

Destek kapsamı nedir?
Program kapsamında projelere 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 Milyon Avro’ya kadar
girişim sermayesi alma imkânı da sağlanabilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği için proje bütçesinin
%70’idir. Buna ek olarak dolaylı maliyetler için %25 oranında destek verilmektedir.
Başvuru tercihindeki değişikliklere göre değişen destekler şu şekildedir:

1
2

https://ufuk2020.org.tr/
TRL Seviyeleri ile ilgili açıklamayı https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/kobi-hizlandirici/teknoloji-olgunluk-seviyesi adresinde bulabilirsiniz.

1

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
- Bilgi Notu -

Sadece Hibe

Sadece TRL6-8 arası faaliyetler için

Rızaya Bağlı
Hibe

Sadece TRL6-8 arası faaliyetler için
proje bütçesinin %70’ini geçmeyecek
şekilde 0,5-2,5 M.€ hibe

Karma
Finansman

TRL6 ve üzeri faaliyetler için

0,5-2,5 M.€ hibe
(Toplam proje bütçesinin en fazla
%70’i)
Eğer proje TRL9 Seviyesinde faaliyetler
içeriyor ise başvuru sahibinin rızasıyla
değerlendirme karma finansman
yöntemine dönüştürülür
0,5-2,5 m.€ hibe ve TRL6-9 arası
faaliyetler içn 15m.€’ya kadar girişim
sermayesi

Programın önemli özellikleri aşağıda belirtilmektedir:
 Programa sadece KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.
 Başvuru yapacak KOBİ’lerin yüksek riskli inovatif fikirlere ve yüksek büyüme potansiyeline sahip
olmaları beklenmektedir.
 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 tarihi (cut-off date) 7 Ekim 2020’dir.
 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihlerinde sunulmak istenen proje önerileri için herhangi bir konu
kısıtlaması bulunmamaktadır.
 Projeler uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due
diligence) şeklinde 3 aşamada değerlendirilmektedir.

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.
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Ufuk2020
Yeniliğe Hızlı Erişim
(Fast Track to Innovation) Programı
Yeniliğe Hızlı Erişim programı kapsamında ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler,
hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefleyen konsorsiyumları desteklemeyi
amaçlayan Ufuk2020 programıdır. Programın amacı, ileri seviye inovasyonların pazara erişimini sağlayacak
desteği sunmaktır. Programa başvurmak için en önemli koşul projeye konu inovasyonun en az TRL6
seviyesine (prototip aşamasına) gelmiş olması ve proje sonunda inovasyonun TRL8 seviyesine
çıkmasının hedeflenmesi gerekmektedir. Programa başvuracak konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk2020
katılımcı ülkesinden az 3, en fazla 5 ortaklı bir yapıda olması gerekmektedir.

FTI programının 2020 yılı içerisinde de başvuruları devam etmekte olup 27 Ekim 2020 tarihinde çağrı
kesim tarihi bulunmaktadır.

Özel sektör katılımının zorunlu olduğu programda bu zorunluluğun yerine getirilmesi için şu şartlar
bulunmaktadır:
-

Özel sektör kuruluşlarının proje içerisindeki bütçe oranı en az %60 olmalıdır.
veya;
3 ya da 4 ortaklı konsorsiyumlarda en az 2; 5 ortaklı konsorsiyumlarda ise en az 3 ortak özel
sektör firmalarından olmalıdır.

Program hakkında 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
Ufuk2020 Destek ve Ödüller
Programı
(TÜBİTAK) tarafından ülkemizde yürütülen ve koordine edilen uluslararası işbirliği programlarına
katılımlarını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde
faydalanmasını sağlamak amacıyla “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik
Destek ve Ödül Programları” oluşturulmuştur.
Bu kapsamda Türkiye’den gerçekleştirilecek başvuru sayısının artırılması projelerde koordinatör veya
proje ortağı olarak yer almayı planlayan kuruluşlarda görev yapan ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin
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program hakkında bilgi edinmesi, farkındalıklarının arttırılması, diğer ülkelerdeki aktörler ile tanışarak
konsorsiyum oluşturma veya halihazırda var olan konsorsiyumlara dahil olarak Ufuk2020 Programı’na
proje sunmasına yönelik seyahat destekleri, bireysel projelerde başarıyı artırmak için ön değerlendirme
ve eğitim destekleri ile Türkiye’den aktörlerin oluşturulacak proje konsorsiyumlarında lider olarak yer
almalarını teşvik etmek; Türkiye’den koordinatör adayları tarafından sunulacak proje önerilerinin kalitesini
yükseltmek amacıyla Türk aktörlere eğitim, proje yazma, ön değerlendirme, seyahat ve organizasyon
gerçekleştirme hususlarında destek paketi sunulmaktadır. Ayrıca, nitelikli bilim insanı ve araştırmacıların
ülkemizde kalarak proje sunmalarının sağlanması ve bu yolla ülkemize yurtdışı kaynaklı daha fazla Ar-Ge
fonunun girişinin teşvik edilmesi amacıyla eşik üstü ve başarı ödülleri verilmektedir.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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