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Proje Teklif
Çağrısı

Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik
Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları
kapsamında işlem yapılmalıdır.

Proje Teklif
Çağrısının Amacı

11. Kalkınma Planında coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer
alan ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla katkı vermekte
olduğu; gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, yeşil büyüme ve emisyon artış trendinin sınırlandırılması
yönünde bir politika izlenmekte olduğu ve iklim değişikliğine uyum çabalarının önemini koruduğu
belirtilmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygulanmakta olan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin “Dijital Dönüşüm
ve Sanayi Hamlesi” bileşeni altında; yeşil üretim yaklaşımının sanayi politikaları ve uygulamalarında
belirleyiciliğinin artırılacağı belirtilmiştir. Sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak amacıyla, işletmelerin
teknoloji yoğunluklu modernizasyonunun ve temiz üretime dayalı yeni yatırımların desteklenmeye devam
edileceği belirtilmiştir.
Ülkemiz kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi
destekleyecek dönüşümün sağlanması, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve
sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere
ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi ve ülkemizin küresel değer zincirlerine
entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması amacıyla başta Avrupa Yeşil
Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi
koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem
Planında, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz,
ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile
mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları
altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir.
Türkiye’de yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımının artırılmaya devam edilmesi
ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi konularının sera gazı emisyonlarının azaltımı için büyük önem teşkil ettiği
vurgulanmaktadır.
Bu çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı
sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin
desteklenmesi amaçlanmıştır.
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Proje Başvuru
Tarihleri

Başvuru
Koşulları

23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 (Başvuru Tarihleri)
18 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)
 Başvuru sistemi 17 Haziran 2022 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.
 Ancak herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet yaratmaması için 18 Haziran 2022 günü saat 09:00 ile 21
Haziran 2022 günü saat 23:59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla
başvuru sistemi açık olacaktır. 21 Haziran 2022 günü saat 23:59’a kadar başvuru sahibi tarafından sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hedef Sektör
ve Sektöre
Uygun Proje
Konuları

NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J”
olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama
Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje
Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi
sunabilecektir.
Uygun Proje Konuları:
1.
2.

Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar
Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler
konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile
“İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

Başvuru yeri ve
başvuru
işlemleri

Proje Süresi
Destek Üst
Limiti
Destekler ve
Özel Şartları

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ
ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. Girişimciler yani kendi işini kurmak isteyen gerçek
kişiler başvuru yapamayacaktır.

Diğer
hususlar

Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.

1.
2.

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
başvuru yapabilecektir.
Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç
– zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim
yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç - zaman planına ilişkin değişiklikler
dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak
şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
2.000.000 TL
Çağrı Kapsamındaki Destekler
A) Nitelikli Personel Giderleri
 Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam
zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam
edilecek personel desteklenebilir.

Destek Üst Limitleri

400.000 TL
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 Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon
Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve
hizmet alımı giderleri desteği
B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve
hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)

500.000 TL
600.000 TL

 Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme
amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi
kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde,
malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp,
tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri
için destek sağlanır.
 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat
yeni veya ikinci el olabilir.
Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon
Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği
 Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil,
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için
yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.
 Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon
Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği
 Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile
üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya
TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test,
analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile
yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan
test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün
belgelendirme giderlerini kapsar.
 Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon
Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
D) Diğer giderler desteği

200.000 TL

200.000 TL

100.000 TL

D1) Proje Danışmanlık Desteği

30.000 TL

D2) Eğitim Desteği

20.000 TL

D3) Proje Tanıtım Desteği

20.000 TL

D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
 Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL
ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 15.000
TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.

30.000 TL

Desteklerde, Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
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Destek Oranı

% 75 * (tüm bölgelerde)
* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.
Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik
edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Süreç - Zaman
Planı

Proje başvurusu

23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 (Başvuru Tarihleri - 26 Gün)
18 Haziran– 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri-4 Gün)

KOSGEB İlk Kontrol

22 Haziran– 28 Haziran 2022 (7 gün)

İşletme Düzeltme

29 Haziran – 05 Temmuz 2022 (7 gün)

KOSGEB Son Kontrol

06 Temmuz – 12 Temmuz 2022 (7 gün)

 Teknik inceleme, Kurul/Komite değerlendirme süreci ve diğer süreçler Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde yürütülecektir.
 KOSGEB, süreç – zaman planını değiştirme ve web sayfasında güncelleme hakkını saklı tutar.
İlgili
Dokümanlar

 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

Diğer Hususlar

 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567
numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata
geçilebilecektir.
 Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri
Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
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