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Programın Amaç ve Kapsamı
a. Yurt içinde araştırma ve geliştirme yapan birden fazla kuruluşun işbirliği
b. Verimliliği arttırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak
c. Ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurmak
d. Tasarım ve ürün geliştirme projeleri
Programdan Yararlanma Şartları
 Ar-Ge veya tasarım projesi olması
 Türkiye’de yerleşik, en az biri vergi mükellefi işletme olmak üzere 2 veya daha fazla kuruluşun
işbirliği ile projeyi yürütmesi
 Çağrı duyurusunda belirtilen alanlara veya temalara yönelik olması
 Çağrı duyurusunda belirtilen özel şartları taşıması
 Kamu kurum veya kuruluşları tarafından hibe desteği sağlanmamış olması
Kimler Başvurabilir?





Özel sektör
Stratejik işbirliğinde bulunan işletmeler
Yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimlilik artışı sağlayacak işbirliklerinde bulunan
işletmeler
Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik işbirliği yapan işletmeler

Ne Zaman Başvurulabilir?
Başvurular çağrılı yapılır.
Destek Kalemleri






Ar-Ge indirimi : %100
Gelir Vergisi Stopajı Teşviği : %95 - %80
Sigorta Prim Desteği : %50
Damga Vergisi İstisnası : %100
Hibe : %50
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Proje Destek Süresi:
En fazla 36 Ay, proje yürütücüsünün ek süre talep etmesi ile 6 ay daha uzatılabilir. Ek süre istendiğinde
ek bütçe ve personel ödemesi yapılmaz.
Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları:
1. DDK içerisinde Bilim Teknoloji Genel Müdürü veya ilgili daire başkanı yer alır ve en az 4 üyeden
oluşur. En az 3 üyenin aynı yöndeki oyu kararı belirler.
2. Ön inceleme 5 işgünü içerisinde firmaya yazılı olarak yapılır. Varsa, eksikliklerin 15 işgünü içinde
tamamlanması istenir.
3. Proje başvurusu, atanan 2 izleyici tarafından takip ve rapor edilir, sonrasında DDK’ya iletilir.
4. Başvuru DDK’ya iletildikten sonra 5 işgünü içerisinde karar çıkar ve bakanlığın resmi internet
sayfasında ilan edilir.
5. Sözleşmesi 30 işgünü içinde yapılmayan firmalar için karar iptal edilir.
6. DDK tarafından bütçe kalemlerinde değişiklik yapılabilir.
7. Bakanlık tarafından, proje ortaklarının proje değerlendirme toplantılarına katılması ve DDK’ya
sunulması istenir.
Desteklenen Giderler:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Makine donanım giderleri
Sarf malzemesi alım giderleri
Personel giderleri
Seyahat giderleri
Proje bütçesinin %50’sini geçmeyecek hizmet alım giderleri
DDK tarafından RİP kapsamında desteklenmeye uygun bulunan diğer kalemler

Desteklenmeyen Giderler:
a.
b.
c.
d.
e.

Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olmayan, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler
Amortismanlar, depozitolar
Pazarlama, satış, dağıtım ve reklam giderleri
Yemek ve servis ulaşım giderleri
Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri
Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler
Fotokopi makinası, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı
Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri
Telefon, faks, haberleşme, internet kullanımı maliyetleri
Ofis, depo, stand kira giderleri
İnşaat giderleri
Memur ve diğer kamu görevlisi olarak görev yapan proje personel giderleri
Katma Değer Vergisi
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