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Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde, “Enhanced European Innovation Council Pilot 
2018-2020” çalışma programı güncellenmiştir. 05/09/2019 tarihinde sona ermiş olan KOBİ Aracı Faz 1 
programına takriben başlamış olan Faz 2, Avrupa İnovasyon Komitesi (AİK) Hızlandırıcı, programına 
09/11/2019 tarihinde yapılan güncellemelere göre başvurular kabul edilecektir. 
 
Söz konusu güncelleme kapsamında, faydalanıcı KOBİler için hibe desteğinin yanı sıra, risk sermayesi 
yatırımı seçeneği de KOBİlerin faydasına sunulmuştur. Söz konusu program kapsamında sağlanacak olan 
fonlama sistemi, Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre belirlenecektir. Bu çerçevede; 

 Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir. 

 Programa başvuracak KOBİ’lerin başvuracağı fonlanma seçenekleri artmıştır. proje boyunca 
sürdürülecek faaliyetler kapsamında inovasyonun TRL seviyesine göre KOBİ'ler "sadece hibe" ya 
da karma fonlama sistemi olarak geçen "blended finance -hibe ve risk finansmanı yatırımı-" 
seçeneğine başvurabileceklerdir. 

 KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yönelttiği soruları 30 sayfalık bir iş 
planı ile cevaplaması beklenmektedir. İş Planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje 
Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir. 

 Faz 2 (Hızlandırıcı) kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot 
uygulama, ölçeklendirme ve pazar uygulamaları olabilir. 

 Proje çıktısı olarak “yatırımcı hazır” iş planı hazırlanmakta olup, toplam proje süresi 12-24 ay 
sürmektedir. 

 Faz 2 (Hızlandırıcı) değerlendirmeleri 3 aşamalı olacaktır: uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel 
yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence). 

 Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri 
kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan 
değerlendirilir. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 
4'tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı 15 üzerinden 13’tür. 15 puan 
üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite 
etiketi verir. 

 Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen 
bütçeye göre belirlenen firmalar projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata çağrılır.  Mülakat 
paneli teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiricilerden oluşur. Mülakat 30 
dakika sürecektir. Bu kısımdan geçen firmalarla Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi 
imzalanır. 

 Daha sonra Avrupa Komisyonu adına özel yatırım sürecini yönetmek üzere kurulan Özel Görevli 
Birim (SPV) firmaya yönelik durum tespitine başlar. Bu adımda firmanın finansmanı, pazardaki 
potansiyeli ve risk yapısı değerlendirilir. Durum tespiti pozitif olarak değerlendirilen firmanın 
yatırım süreçlerinin başlaması için Yatırım Komitesi’ne (Investment Committee) yönlendirilir. 
Yatırım Komitesi KOBİ’lere yapılacak özel yatırım kararlarından sorumlu, Avrupa Komisyonu 
tarafından atanan uzmanlardır. Yatırım Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) dijital platformu 
üzerinden KOBİ ile ilgili yatırımcılar (co-investor) arasında eşleştirme yapar. Bu aşamada süreç şu 
şekilde devam eder: 



 Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar; 

 Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım 
yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır. 

 Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. 
Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında 
olacaktır. 

 Önümüzdeki dönem için çağrı kesim tarihleri: 9 Ekim 2019, 8 Ocak 2020, 18 Mart 2020, 19 Mayıs 
2020, 7 Ekim 2020’dir. 

 Önümüzdeki dönem için mülakat tarihleri: 

o 9 Ekim 2019 çağrı kesim tarihi için 18-22 Kasım 2019 

o 8 Ocak 2020 çağrı kesim tarihi için 17-21 Şubat 2020 

o 18 Mart 2020 çağrı kesim tarihi için 4-8 Mayıs 2020 

o 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihi için 29 Haziran-3 Temmuz 2020 

o 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihi için 16-20 Kasım 2020'dir. 

Söz konusu program ile ilgili detaylı bilgi almak için: https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/kobi-araci sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 

Söz konusu program kapsamında yapılacak olan bilgilendirme gününe katılım sağlamak için 
https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=41523&lang=tr sitesinde bulunan “UFUK 2020 Hızlandırıcı 
Bilgi Günü / 03 Şubat 2020” anketini doldurmanız gerekmektedir. Söz konusu etkinliğe katılım sınırlı 
sayıda alınacaktır. 
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