Sirküler Numarası
Konusu

: 2019 / 03
KOSGEB 2019’da tamamen yenilenen Teknoyatırım Destek
: Programı, İş Birliği Destek Programı ve Girişimciliği
Geliştirme Destek Programı’nı açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in 2019 yılında tamamen yenilenen üç
destek programını kamuoyu ile paylaştı. “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” vizyonuyla
çalışmalarını yürüttüklerini belirten Varank, Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge
ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceklerini, bunun dışında İş
Birliği Destek Programı ile KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini teşvik
edeceklerini ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile girişimcilere 360 bin TL’ye kadar
destek sağlayacaklarını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle
ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı
nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.
Programdan Yararlanma Koşulu
1. Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi
statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları gerekir.
2. Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç)
işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki)
işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede
yer alması yeterlidir.
3. İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce
kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak
büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.
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Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet
geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
d) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
e) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla
yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı
nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
Proje Süresi: 12-36 Ay
Desteklenecek Proje Giderleri
Personel,
b) Makine, teçhizat ve kalıp,
c) Hammadde ve malzeme,
ç) Yazılım,
d) İşyeri kirası,
e) Hizmet alımı,
f) Diğer proje giderleri (
Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su,
haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile
ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı ve Gerekçesi : Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve
yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini
ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni
kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı
sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını
ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Programın kapsamı: Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Programı ve İleri
Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.
1. Geleneksel Girişimci Programı
Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemek ve
bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.
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İleri Girişimci Programı
İleri Girişimci Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi,
sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile
imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan
olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir. İleri
Girişimci Programında işletmelerin kuruluşuna, performansına, makine, teçhizat ve yazılım
giderleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek
sağlanır.

TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak,
uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin
yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen
alanlarda yer alan;
1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası
fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları
ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme
ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.
Öncelikli Teknoloji Alanları tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Desteğin Başlangıç Tarihi Ve Destek Süresi
•

Taahhütnamenin İşletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanıp
kayda alındığı tarih desteğin başlangıç tarihidir.

•

Desteklenecek yatırım proje süresi azami 36 (otuzaltı) aydır. Yatırım projesi süresini,
projenin niteliğine göre Kurul belirler. İşletmenin revizyon talep etmesi halinde, Kurul
kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

•

İşletme Giderleri Desteği, yatırım projesinin başarı ile tamamlanma tarihinden itibaren 1
(bir) yıl süre ile verilir.
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Program Kapsamında Sağlanacak Desteklerin Üst Limit Ve Oranları
•

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst
limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon)
TL’dir.

•

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri
ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60
(altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

•

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak
üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60
(altmış) destek sağlanır.

•

Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri
ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

•

Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması
nedeniyle % 5 (beş) veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 (onbeş) ilave
edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

Destek Programının Kapsamı
Program kapsamında Kurul kararı ile yatırım projesi süresince verilen destekler kapsamında
makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, kira desteği,
yatırım projesi sonrası verilen destekler kapsamında ise işletme giderleri desteği verilir.

Personel gideri desteği: Personel Gideri Desteği; yatırım projesinde çalışması şartıyla
yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım projesi
başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren istihdam edilen personel yeni kabul edilir.
İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim
durumları için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3
(üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora
mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını geçmemek üzere desteklemeye esas aylık
net ücret Kurul tarafından belirlenir.
Eğitim ve danışmanlık desteği: Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak
150.000 (yüzellibin) TL’dir.
Kira desteği: Yatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan İşletmeye,
teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden
(stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım proje süresince geri ödemesiz olarak destek sağlanır.
Yatırım Projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul
edilir.

4

Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması
halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki
açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan
şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.
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