TÜBİTAK

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE
ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik
Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması
2013 Yılı Çağrısı

Bu çağrı duyurusu 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmıştır.
Çağrıda belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarındaki hükümler geçerli
olacaktır.

1. Çağrı Kodu:
1601-2013-2
2. Çağrı Başlığı:
Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük
Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması
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3. Çağrının Konusu, Amacı ve Kapsamı:
1. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı kapsamında açılan bu çağrı ile KOBİ ölçeğindeki özel sektör
firmalarının Ar-Ge ve yenilik odaklı faaliyet yapabilme kapasitelerini artırmaya
yönelik
mentörlük mekanizmasının
geliştirilmesi
ve
uygulanması
hedeflenmektedir.
2. Çağrı konusu olan proje iki aşamadan oluşur. İlk aşama mentörlük
mekanizmasının oluşturulmasını; ikinci aşama ise oluşturulan bu
mekanizmanın belli sayıda KOBİ’de uygulanmasını içerir.
3. Bu çağrıda, “uygulayıcı firma” çağrı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirecek
ve TÜBİTAK tarafından desteklenecek firmayı, “faydalanıcı firma” ise
uygulayıcı tarafından Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla
mentörlük hizmeti sağlanacak KOBİ niteliğindeki firmayı tanımlamaktadır.
4. Uygulayıcı adayı firma tarafından hazırlanacak başvuru dosyasında;
 Mentör seçim kriterleri ve süreci,
 Seçilecek mentörlere verilecek eğitim programı,
 Faydalanıcı firma seçim kriterleri ve süreci,
 Mentör-firma eşleştirmesi kriterleri ve süreci,
 Faydalanıcı firmalara sağlanacak mentörlük hizmeti ve süreci
 Verilen hizmetin izlenmesi, analizi ve raporlanması
 Projeden beklenen fayda ve kazanımlar
konuları detayları ile yer almalıdır.
5. Başvuruların panel yöntemi ile değerlendirilmesi sonrasında desteklenmeye
uygun bulunan en fazla 6 başvuru duyurularak 1. Aşamayı gerçekleştirmesi
istenir. 1. Aşama süreci 3 aydır.
6. Birinci aşama sonunda desteklenmeye uygun bulunan uygulayıcı firmalardan
mentörlük mekanizmasının uygulama detaylarını içeren bir rapor beklenir. Bu
raporda;
 Geliştirilen mentörlük mekanizmasının uygulama planı
 Uygulamada yer alacak mentörlere ait özgeçmişler,
 Uygulamadan faydalanacak firma listesi ve bu firmalara atanacak mentör
isimleri,
 Her bir faydalanıcı firmanın Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin tespiti için
mevcut durum analizi
 Mentörler tarafından, Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesini
sağlayacak/artıracak hizmetlerin firma bazında dökümü
 Proje hedefleri, çıktıları ve faydalanıcı firmadaki kazanımları belirleyecek
başarı ölçütleri
detayları ile yer almalıdır.
7. 1.aşama sonucunda hazırlanan rapor TÜBİTAK tarafından değerlendirilir ve
1. Aşamayı geçen proje uygulamalarının tamamı ya da bir kısmı 2. Aşama
kapsamında desteklenmeye uygun bulunarak duyurulur. Desteklenmeye
uygun bulunan proje yürütücüsü firmalardan, geliştirdikleri mentörlük
mekanizmasını belli sayıda firma üzerinde uygulamaları istenir. 2. Aşama
süreci en fazla 9 ay içinde tamamlanmak zorundadır.
8. 2. Aşama ortasında ve sonunda olmak üzere iki faaliyet raporu
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beklenmektedir. Bu raporlarda raporun verildiği dönem içinde proje
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan harcamalar yer alacaktır.
9. Uygulamanın sonunda başvuru sahibi tarafından 2. Aşama Değerlendirme
Raporu hazırlanır. Değerlendirme Raporu, projenin 2. Aşamasının
tamamlandığı aydan sonraki 6. Ayın ilk haftasında teslim edilmek zorundadır.
4. Çağrıya Başvurabilecek Kuruluşlar:
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve kanunla kurulmuş vakıflar başvuruda
bulunabilir.
Ortaklı proje başvurusu alınmayacaktır. Ancak uygulayıcıların belli organizasyon ve
üst birliklerle (örneğin Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, Ticaret Odaları,
İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları vb.) işbirliği halinde
olması durumunda, faydalanıcı kitleyi temsil eden bir organizasyondan/üst birlikten
zorunlu olmamakla birlikte işbirliği niyet mektubu alması tercih nedeni olabilecektir.
İşbirliği niyet mektubunda verilecek desteğin çerçevesi tanımlanmalıdır. Başvuru
dosyasında bu organizasyonun/üst birliğin katkıları belirtilmelidir.
Proje başvurusunda bulunacak kuruluşun tubitak.gov.tr adresinde yayınlanacak “Ön
Kayıt Formu” ve eklerini 24 Ocak 2014 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırması
gerekmektedir.
5. Çağrı ve Proje Bütçesi ve Ödemeye İlişkin Esaslar:
Çağrı Bütçesi: 2.400.000-TL
Proje Bütçesi: En fazla 400.000-TL’dir. Proje kapsamındaki giderlerin KDV tutarları
da bu bütçe içerisinde değerlendirilecektir.
TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje bütçesi birinci ve ikinci aşama bütçelerinin
toplamından oluşur.
Birinci aşama için en fazla 100.000 TL desteklenir.
2. Aşama bütçesinin destek kapsamına alınan tutarının %10’u 2. Aşama
Değerlendirme Raporunda belirtilen, faydalanıcı firmaların elde ettiği kazanımların
TÜBİTAK tarafından başarılı bulunması halinde ödenecektir.
Uygulayıcı firma tarafından desteklenecek bütçe dışında ek kaynak temin edilebilir.
Bu durumda toplam bütçe ve katkı alınacak kaynaklar ile ek bütçenin kullanım
detayları başvuru dosyasında belirtilmelidir.
Destek Şekli ve Oranı:
Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır.
Desteklenen Gider Kalemleri:


Personel (proje ekibi ve/veya mentör olarak çalışacak firma personeli)



Mentörlük, konu kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmet alımları
(mentörlere yapılacak ödemeler de dahil tüm hizmet alımlarının
belgelendirilmesi gerekmektedir).



Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri (proje bütçesinin en fazla %15’i
olmalıdır) Bu giderlere mentörlük hizmeti verecek şirket personeline ait
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seyahat giderleri de dahildir.


Diğer hizmet alımları (YMM giderleri vb.)

6. Özel Şartlar


Mentörlük hizmeti verilecek firmalar (faydalanıcılar) daha önce kamu Ar-Ge
ve Yenilik desteği almamış KOBİ ölçeğindeki firmalar olacaktır. Mikro ölçekli1
KOBİ’ler faydalanıcı firma olarak kabul edilmeyecektir.



Geliştirilecek mentörlük mekanizması en az 15 en fazla 25 faydalanıcı firma
üzerinde uygulanacaktır.



Mentörlük hizmeti verilecek faydalanıcı firma sayısının başvuru dosyasında
önerilen sayının altına düşmemesi gerekmektedir. Uygulayıcı firma bu şartı
sağlamak üzere yeni firmaları projeye dahil edebilir. Ancak bu durum öne
sürülerek projede süre uzatması istenemez.



Proje başlangıç tarihi 1 Nisan 2014’dür. Proje takvimi yukarıda belirtildiği gibi
uygulanır. Ancak TÜBİTAK projenin değerlendirme süreci sonucunda
projenin destek başlangıç tarihini ve proje süresini değiştirebilir.



Bu çağrı kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi sırasında veya
gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet hakları konusunda
1601-Destek Programı Uygulama Esaslarının 31. Maddesi esas alınacaktır.



Proje Başvurusu son tarihinden sonra TÜBİTAK gerekli görmesi durumunda
düzeltme veya ek bilgi talep edebilir.



Uygulayıcı firma, faydalanıcı firmalardan ayrıca ücret talep edecekse
gerekçesini ve miktarını başvuru dosyasında belirtmelidir. Bu ücret (alınması
halinde) uygulayıcı tarafından belirlenecek ve tüm faydalanıcı firmalardan
aynı miktarda alınacaktır. Bu durumun/miktarın uygulayıcı ve faydalanıcı
firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde yer alması zorunluluğu
bulunmaktadır

7. Değerlendirme Ölçütleri:
Proje öneri bilgileri aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir:
Başvurunun değerlendirmesi mentör mekanizmasının oluşturulması ile
ilgilidir. Aşağıdaki kriterlere göre en fazla 6 başvuru önerisi seçilecektir.


Kuruluşun (uygulayıcı) organizasyon yapısının ve proje personelinin
uygunluğu



Kuruluşun (uygulayıcı) bilgi, deneyim ve yetkinlik düzeyi



Kuruluşun mentörlük mekanizmasına ilişkin dokümanlarının ve iş
planının (uygulama, izleme, değerlendirme) uygunluğu



Proje önerisi gider kalemlerinin uygunluğu

1

Mikro Ölçekli KOBİ: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler
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Mentör adaylarının seçim ölçütleri ve mentörlere verilecek eğitimin
içeriği



Faydalanıcı firma seçim ölçütleri, firmalara ait Ar-Ge ve Yenilik
potansiyelinin belirlenmesindeki ölçütler, mentör-faydalanıcı firma
atama uygunluğu



Önerilen yöntemin başarısının ölçülmesine ilişkin yöntemler

Üç Ay sürecek 1. Aşama sonunda hazırlanan rapor incelenerek aşağıdaki
kriterlere göre, 1. Aşamayı geçen proje uygulamalarının tamamı ya da bir
kısmı 2. Aşamada desteklenmek için uygun bulunacaktır:


Uygulama planının etkinliği ve yapılabilirliği



Belirlenen mentörlerin, seçilen firmaların ve eşleştirme sonuçlarının
nicel ve nitel uygunluğu,



Firmaya özel sunulacak mentörlük hizmetlerinin uygunluğu,



Denetim ve izleme mekanizmalarının niteliği (mentör ve firma
değerlendirme formlarında ve firma eylem planı sonuç raporlarında
dikkat edilecek unsurlar).



Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu (Örneğin;
mentör firma ziyaret sayısı, verilen eğitim içeriği ve sayısı, faydalanıcı
firmaların Ar-Ge harcamalarındaki ve/veya nitelikli personel
sayısındaki artış oranı, firma mentör memnuniyet değerlendirmesi,
proje sonu itibariyle faydalanıcı firmalar tarafından kamu Ar-Ge ve
yenilik desteklerine başvurusu yapılan ve kabul edilen proje sayısı)

Proje bitiş tarihinden 6 ay sonra alınacak değerlendirme raporunun başarılı
olmasında aranacak kriterler arasında, kamu destek programlarına başvuru
yapan ve projesi desteklenmeye uygun bulunan firma sayısı, Ar-Ge ve yenilik
harcamalarındaki değişim, nitelikli personel sayısındaki artış özelikle yer
alacaktır.
8. Destek ve İzleme Süreci:
Projeye ait faaliyet raporları 1. Aşama sonunda ve 2. Aşama ortasında ve sonunda
olmak üzere TÜBİTAK’a sunulmak zorundadır. TÜBİTAK tarafından uygulayıcı
firmaya yapılacak ödemeler faaliyet raporlarında belirtilen, dönemsel harcamaların
destek kapsamına alınan kısmı çerçevesinde yapılacaktır. 2. Aşamada yapılacak
ödemelerin %10’u bu duyurunun 5. Maddesinde belirtilen şartlara göre yapılmak
üzere kesilecektir.
Uygulayıcı firmanın teminat karşılığında ön ödeme talepleri 1601 Programı
Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
TÜBİTAK gerekli görmesi durumunda projenin amacına uygun yürütülüp
yürütülmediğinin tespitine yönelik olarak Uygulayıcı ve Faydalanıcı firmaları ziyaret
edebilir, bilgi talebinde bulunabilir.
Projenin amacına uygun yürütülmediğinin tespiti halinde 1601-Destek Programı
Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
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9. Çağrı ve Proje Takvimi:
Aşama

Tarih

Çağrı Başvuru Tarihi

06 Aralık 2013-07 Şubat 2014

Sonuçların Açıklanması

Mart 2014

1.Aşama destek süreci

01 Nisan 2014-30 Haziran 2014

1. Aşama Değerlendirme

Temmuz 2014

2. Aşama destek süreci

01 Ağustos 2014 - 30 Nisan 2015 (en geç)

2. Aşama Değerlendirme Raporu

01 - 07 Ekim 2015 (en geç)

2. Aşama Son Değerlendirme

Kasım 2015

Proje başlangıç tarihi, 1. Aşama destek sürecinin başladığı tarih; proje bitiş tarihi ise
2. Aşama destek sürecinin tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir.
10.

Başvuru Şekli:

Başvuru formu ve istenilen dokümanlar www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde
yer alan 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik
Destek Programı sayfasından temin edilebilir.
Başvuru belgelerinin ıslak imzalı aslı ve elektronik kopyası (CD ortamında, pdf
formatında) 3 nüsha olarak hazırlanarak sunulmalıdır. 4. Maddede istenen ön kayıt
sonrası başvurular elden veya kargo yoluyla aşağıda belirtilen adrese yapılabilir.
Son elden teslim ya da kargoya veriş tarihi 7 Şubat 2014 saat 17.00’dır.
Başvuru Adresi:
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Tunus Caddesi No:80, 06100 Kavaklıdere/Ankara
Not: Başvuru dosyasında yer alan belgelerin her sayfası proje yürütücüsü tarafından
paraflanacaktır.
11.

İlgili Dokümanlar:

1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik
Destek Programı Uygulama Esasları
Proje Başvuru Formu
12.

Diğer Hususlar:

TÜBİTAK, bu çağrıda belirtilen hususlarda ve programa ilişkin diğer dokümanlarda
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bilgi İçin:

DAMLA TURAN, TEYDEB- STAP
0 312 468 53 00/ 2906

damla.marangoz@tubitak.gov.tr
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