---------------------------------------------------------------------

Not: Desteklere ilişkin açıklamalar 2. Bölümde yer almaktadır.

 TÜBİTAK-2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı
Destekleme P. (Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son
işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır)

 TÜBİTAK-2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
(Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai
saati bitimine kadar yapılır)

 TÜBİTAK-2224-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (Her
ayın son cuma günüdür)

 TÜBİTAK-2241/A-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
(Her ayın son işgünüdür)

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teknolojik Ürün Yatırım Destek
Programı (Herzaman)

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – San-Tez (Herzaman)
 TÜBİTAK-1002-Hızlı Destek Programı (Herzaman)
 TÜBİTAK-1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
(Herzaman)










TÜBİTAK-1503-Proje Pazarları Destekleme Programı (Herzaman)
TÜBİTAK-1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (Herzaman)
TÜBİTAK-1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (Herzaman)
TÜBİTAK-2223-A - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (Herzaman)
TÜBİTAK-3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Herzaman)
TÜBİTAK-4003 – Bilgi Merkezi Kurulması Destek Programı (Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları- 2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili
İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS)
ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2506-Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel
Araştırma Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG)
ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2513-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile
İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2525-Almanya Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2526-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS)
ile İkili İşbirliği Programı (Herzaman)

 Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve
araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma
ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin ArGe yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 Proje pazarları, somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup,
bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık
alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin
talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya
finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör
kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini
birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına
yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi
birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de
uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da
sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı
sağlamak amaçlanmaktadır.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji
ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik
proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal
araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası
destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 TÜBİTAK-1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç
odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi
birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da
değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde
ivme kazanılması hedeflenmektedir.

 Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma
kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim
insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum
ve kuruluşlarında araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme,
konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her
türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.
Son başvuru tarihi: Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü
mesai saati bitimine kadar yapılır.



Türkiye’de gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası katılımlı veya uluslararası
kongre, sempozyum ve sunumlu konferanslara katılacak ve etkinlikte
bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol,
konaklama ve etkinlik katılım ücreti için kısmi destek sağlanır.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,
Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları
ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli
kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi
destek verilmektedir
Son başvuru tarihi: Başvurular bir yıl içinde 12 dönem halinde yapılır ve
değerlendirilir.

 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal
Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya
araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt
dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.
Son başvuru tarihi: Her ayın son cuma günüdür.



 Üniversitelerimizin Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal Bilimler
alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri,
sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama
potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik
araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi için hazırladıkları araştırma
projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.
Son başvuru tarihi: Her ayın son işgünüdür .

 Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün
yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde
yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel
kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur

 TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve
sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal
önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları
gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü
oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı
başlatılmıştır.
Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Büyükşehir
Belediyeleri’nin yazılı talebi üzerine süreç başlar.

 Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası
düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar
çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak
bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere
maddi destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda açık çağrılar aşağıda yer almaktadır.

 2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: TÜBİTAK için çağrı sürekli açıktır. Lütfen NSF’in konulara göre
değişen çağrı tarihlerini dikkate alınız.

 2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

 2503-Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları için son tarih her yıl 15 Nisan'dır.

 2506-Hindistan Bilimsel Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) İkili İşbirliği Pr.
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

 2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

 2513-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

 2525-Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

 2526-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

i.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programı

 Programın Amacı ve Öncelikleri

“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR 42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet
gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak
kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı
ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Ajansımız tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri şunlardır:
Planlama, modelleme ve kestirim çalışmaları,
Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye
yönelik çalışmalar,
Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar





Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı
·

KDV Dahil: 15.000 TL

Uygulama Süresi
Azami proje uygulama süresi 1 aydır.

Kimler Başvurabilir?
Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:














Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum kuruluşları
Organize Sanayi Bölgeleri
Küçük Sanayi Siteleri
Teknoparklar
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri

İş Geliştirme Bölgeleri
Birlikler ve Kooperatifler
Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar
hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?





Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve
kapasite geliştirici faaliyetler için;
Eğitim ve
Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar.

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler
Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; OcakŞubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık
dönemleridir.
Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde
değerlendirilir. Örneğin; Ocak-Şubat döneminde alınan başvurular 1-10 Mart
tarihleri arasında değerlendirilir.

ii.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı2014 Yılı Mali Destek Programları Proje
Hazırlama Eğitimi

EĞİTİMİN KISA AÇIKLAMASI: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2014
yılı için yürütülen;







Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı,
Temiz Üretim Mali Destek Programı,
Turizm Mali Destek Programı,
Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı,
İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı,
Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı.

kapsamında Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinde kar amacı güden
potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlık ve başvuru sürecine ilişkin
2 (iki) günlük eğitim programları düzenlenecektir.

KATILIMCI SAYISI: Eğitimlerde katılımcı sayısı 30 (otuz) ile sınırlandırılmıştır.
Katılım talebine göre eğitim programlarında değişiklik yapılabilecektir.
Programlar hakkında bilgi için Ajans internet sitesinin takip edilmesi önemlidir.

Eğitim katılım talebinin veya katılımcı sayısının 15 kişinin altına düştüğü eğitim
programları Ajansımız tarafından iptal edilerek başvuru talebinde bulunanlar en
yakın İl veya İlçe merkezine yönlendirilecektir.
Eğitime Katılım Ücretsizdir.
BAŞVURU
YÖNTEMİ: Başvurunuzu, www.marka.org.tr linkinde
yayınlanan
başvuru formunu ilgili eğitim programının tarihinden 3 gün öncesine
kadar doldurarak internet üzerinden yapmanız gerekmektedir. İnternet
üzerinden başvuru yapmayan katılımcılar eğitimlere kabul edilmeyecektir.
Başvurunuzun sonucu başvuru yaptığınız eğitim programından 2 gün
önce kesinleşecek olup programa ilişkin bilgiler e-posta ile tarafınıza iletilecek ve
Ajansın internet sitesinde de ilan edilecektir.
iii.

Güdümlü Proje Desteği

Proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki
yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan
yönetmek suretiyle, verilen desteklerden bir tanesi de güdümlü proje desteğidir.
Bu destek mekanizması çerçevesinde, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla,
bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için
bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş
geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve
işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar
ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere,
proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek
sağlanabilir. Bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel
ihtisaslaşmalar özendirilir.

DİĞER
1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Ar-Ge Proje Destekleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından farklı önceliklerde Ar-Ge
Projelerine Destek verilecektir. Başvuru dönemleri;

Birinci başvuru dönemi 1 Ocak–31 Ocak tarihleri arası,

–31 Mayıs tarihleri arası,
–30 Eylül tarihleri arası.

2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek
Programı’na ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre; Türkiye ekonomisinin
uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
dessteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan yüksek teknolojik ürünler ile ilgili
yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır..

Son başvuru tarihi: Sürekli açıktır.

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –San-Tez
Programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma
değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı
sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe
ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin
desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Son başvuru tarihi: Sürekli açıktır.

4. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı
Proje Çağrısı ile ülke çapında farkındalığın artırılması ve öncelikle uluslar arası olmak
üzere pazardaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla, belirlenen öncelikli alanlarda
ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün
yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin
araştırılması, geliştirilmesi ve ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine
yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanması hedeflenmektedir.

+ 90380 542 1036/1682
http://tto.duzce.edu.tr/fakulte-anasayfa-teknoloji-transfer-ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
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