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TÜBİTAK UFUK2020 KOBİ Destekleri 
Bilgilendirme Semineri 

(Webinar – İnternet Üzerinden) 

8 Temmuz 2020 Çarşamba – Saat: 10:00 
Seminere katılmak için kayıt adresi: 

https://tobb-org.zoom.us/j/95219308453  
Seminer ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da canlı olarak yayınlanacaktır. 

TÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda TÜBİTAK Avrupa 
Birliği Çerçeve Programlar Müdürü Ufuk Atay’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan 

seminerde “TÜBİTAK UFUK 2020 KOBİ Destekleri” anlatılacak olup, seminer 
sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.  

 
Program 
10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları 
10:15 – 10:30 Ufuk2020 Nedir? Sunumu 
10:30 – 11:45 Ufuk2020 KOBİ Destekleri Paneli 

Hızlandırıcı Programı 
Yeniliğe Hızlı Erişim Programı 
Ufuk2020 Destek ve Ödülleri 

11:45 – 12:00 Soru – Cevap 

Seminere 
https://tobb-

org.zoom.us/j/95219308453  
linkinden kayıt olarak katılım 

sağlayabilirsiniz. 

Seminer ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da 
canlı olarak yayınlanacaktır. 

Tüm üyelere katılım ücretsizdir. 
Ufuk2020 Nedir? 
Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Avro’luk araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında 
çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Hızlandırıcı Programı 
Yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi hedefleyen inovatif fikirlere sahip, yüksek potansiyelli KOBİ’leri 
desteklemeyi amaçlayan Ufuk2020 Programıdır. Program kapsamında projelere ileri seviye inovasyonların pazara erişimini 
sağlamak üzere 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 Milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkânı da 
sağlanabilmektedir. Programa başvurmak için en önemli koşul, projeye konu inovasyonun prototip aşamasına gelmiş olmasıdır. 

Yeniliğe Hızlı Erişim Programı 
Ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefleyen 
ortaklıkları desteklemeyi amaçlayan Ufuk2020 programıdır. Program kapsamında 3 Milyon Avro’ya kadar hibe desteği 
verilmektedir. En az 3 farklı ülkeden; en az 3, en fazla 5 ortaklı özel sektör yoğun konsorsiyumlar başvurabilmektedir. 

Ufuk2020 Destek ve Ödülleri (Eğitim, Proje Yazma, Ön Değerlendirme, Seyahat ve Organizasyon Destek Paketleri) 
Ufuk2020 programına katılımı özendirmek ve bu yolla bu programlardan ülkemizin en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlamak 
amacıyla “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları” oluşturulmuştur. Bu 
programla Türkiye’den, Ufuk2020 desteklerine yapılacak başvuru sayısının artırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında 
proje oluşturmaya yönelik eğitim, proje yazma, ön değerlendirme, seyahat ve organizasyon konularında destek paketleri 
sunulmaktadır. 

Ufuk2020 KOBİ alanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan erişebilirsiniz. 

Seminer ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 21 86 
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