
EIC Hızlandırıcı Pilot Programı (2018-2020)

UKO Faaliyetleri

Tarık ŞAHİN

Ufuk2020 KOBİ ve Finansmana Erişim
Ulusal İrtibat Noktası



✓ Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak
üzere bilimsel araştırma ve teknolojik
geliştirme faaliyetlerini desteklemek temel
amaçtır.

✓ Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve
Yenilik programlarıdır.

✓ İlki 1984 yılında başlatılmış olup; Avrupa’nın
araştırma ve teknoloji geliştirme
kapasitesini güçlendirmek, üniversite-
sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye
ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği
yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına
ilişkin farklı alanlarda işbirliğini
güçlendirmek hedeflenmektedir.

✓ Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir
bilimsel faaliyet alanı içerisinde Ar-Ge ve
Yenilik projelerini desteklemek için kurulan
özel bir fonlama sistemi ile hayata
geçirilmektedir.
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Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir?



T e m e l  H e d e f l e r

Küresel işbirlikleri yoluyla ekonomik rekabet gücünü artırmak

Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere 

dönüştürmek

Yeni iş sahaları ve yatırım alanları oluşturmak

Kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara 

taşımak

Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek

Bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanmak

Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara 

Araştırma ve Yenilik dengesi

✓ Buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler

✓ Mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmeleri

Pazar 

Odaklı 

Aktiviteler

Son 

Kullanıcı 

Odaklı 

Aktiviteler

Ufuk 2020 Programı ile Neler Hedeflenir?



Toplumsal 
Sorunlar

(30 Milyar Avro)

Sağlık

Gıda, Tarım

Enerji

Ulaşım

Çevre

Sosyal Bilimler

Güvenlik

Endüstriyel Liderlik
(17 Milyar Avro)

Etkileştirici ve Endüstriyel 
Teknolojilerde Liderlik

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, 
Biyoteknoloji ve İleri İmalat 

Teknolojileri (NMBP)

Uzay

KOBİ’lerde Yenilikçilik

Risk Finansmanına Erişim

Bilimsel 
Mükemmeliyet 

(25 Milyar Avro)

Avrupa Araştırma Konseyi 
(ERC)

Marie Skłodowska-Curie 
Bursları

Araştırma Altyapıları

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

4

• Toplum ile Toplum için Bilim

• Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi

• Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

• Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (JRC) (nükleer 
olmayan)

Ufuk 2020 Programı: 76 Milyar Avro
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Hızlandırıcı (eski KOBİ Aracı)

EIC Hızlandırıcı Nedir?

Ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş

modelleri geliştirmelerine ve piyasaya sürmelerine yardımcı olmak için

yüksek riskli inovatif fikirlere sahip, yüksek potansiyelli KOBİ’leri

desteklemeyi amaçlayan Ufuk2020 programıdır.

Hangi Destekler Sağlanmaktadır?

Destek kapsamında KOBİ’lere, hibe ve/veya girişim sermayesi desteği

sağlanmakta; inovasyon fikirlerini büyütmek için koçluk ve mentörlük

hizmetleri sunulmaktadır. 



Teknoloji Hazırlık Seviyesi
• TRL1 – basic principles 

observed

• TRL2 – technology concept 

formulated

• TRL3 – experimental proof 

of concept

• TRL4 – technology 

validated in lab

• TRL5 – technology 

validated in relevant 

environment (industrially 

relevant environment in the 

case of key enabling 

technologies)

• TRL6 – technology 

demonstrated in relevant 

environment (industrially 

relevant environment in the 

case of key enabling 

technologies)

• TRL7 – system prototype 

demonstration in 

operational environment

• TRL8 – system complete 

and qualified

• TRL9 – actual system 

proven in operational 

environment (competitive 

manufacturing in the case of 

key enabling technologies; or 

in space)



Hızlandırıcı (eski KOBİ Aracı)
https://ufuk2020.org.tr/

https://ufuk2020.org.tr/
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Hızlandırıcı (eski KOBİ Aracı)

https://ufuk2020.org.tr/
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TÜBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri

https://ufuk2020.org.tr/


https://ufuk2020.org.tr/

UFUK2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı

https://ufuk2020.org.tr/


İletişim
https://ufuk2020.org.tr/

https://ufuk2020.org.tr/


Ufuk2020.org.tr
/Ufuk2020Turkiye

ncpsme@tubitak.gov.tr

Teşekkürler!

mailto:ncpsme@tubitak.gov.tr

