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KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON
DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF
ÇAĞRISI

2021-02 Rekabetç� ve Yüksek Katma Değerl� Üret�m�n Artırılması İç�n Öncel�kl�
Sektörlerdek� İşletmeler �le Savunma Sanay� İht�yaçlarını M�ll�leşt�rme
Kapsamında İşletmeler�n Ar-Ge ve İnovasyon �le Ür-Ge Projeler�n�n
Desteklenmes�
Çağrı Amacı
İmalat sanay�� sektörler�nde teknoloj�, yen�l�k, ürün kal�tes� ve ver�ml�l�k artışı
sağlanması, endüstr�yel kapas�ten�n dönüştürülerek daha rekabetç� hale
get�r�lmes� ve yüksek katma değerl� üret�m�n artırılması �ç�n orta yüksek ve
yüksek teknoloj� düzey�nde faal�yet gösteren �şletmeler�n öncel�kl� sektörlerde
ve savunma sanay� �ht�yaçlarının, azam� ölçüde m�ll� teknoloj�ler ve yerl�
�mkânlarla karşılamak suret�yle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle
m�ll�leşt�rme faal�yetler� kapsamında yerl� ürün oranını arttırmak ve savunma
sanay�� ekos�stem�n� güçlend�rmek �ç�n güçlü b�r Ar-Ge ve yen�l�k yaklaşımı
uygulamaya konularak kr�t�k teknoloj�lere yoğunlaşılarak daha n�tel�kl� b�r
şek�lde desteklenmes�n� sağlamaktır.
Savunma sanay�m�z�n �ht�yaçlarını, sürekl� gel�ş�m anlayışı �le azam� ölçüde m�ll�
teknoloj�ler ve yerl� �mkânlarla karşılamak ve �hracatı artırmak üzere savunma
sanay�� ekos�stem�n� güçlend�rmek ve ed�n�len becer�ler�n s�v�l sektöre yayılımını
sağlamak amaçlanmıştır.
İlaç ve tıbb� c�haz sektöründe küresel pazardak� rekabet gücümüzü artırmak ve
değer z�nc�r�nde ülkem�z� daha üst konuma taşımak amacıyla �lg�l� sektörlerde
faal�yet gösteren �şletmeler�n Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje f�k�rler�n�n
desteklenmes� amaçlanmıştır.
Raylı s�stem araçları �le kr�t�k b�leşenler�n�n yerl� �mkânlarla üret�lmes�ne yönel�k
yerl� sanay�n�n Ar-Ge, tasarım ve üret�m kab�l�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�
amaçlanmıştır.



YAZIN HEDİYELERİNİN TADINA BAKIM

Tüm kalkınma ajanslarının 2021 yılı Temmuz

ayında f��l� olarak hayata geçen Ulusal Yeş�l

Mutabakat Eylem Planı kapsamında, faal�yet

gösterd�kler� bölgelerde yeş�l ve döngüsel

ekonom� �ç�n “Kaynak Ver�ml�l�ğ�”

çalışmalarını 2021 yılının IV. çeyreğ�nde

başlatması beklenmekted�r. Güney Marmara

Kalkınma Ajansı olarak, Ulusal düzeyde öneml�

b�r yer� olan ve harekete geçen bu eylem

planına, Balıkes�r ve Çanakkale �ller�nde

faal�yetler�ne devam eden f�rmaların enerj�

ver�ml�l�ğ� konusunda b�lg� b�r�k�m ve

deney�mler�n� artırmak maksadıyla sem�nerler

düzenlenerek bahse konu f�rmalara etüd

f�nansmanı �le proje destekler� ve katkılar

sağlanması hedeflenm�şt�r.

Bölgesel olarak yapılacak sem�ner ve

destekler�n ülke ekonom�s�ne sunacağı

katkılar yönünden ne kadar öneml� olduğunu

b�zlere h�ssett�recek olan �lk sem�ner�m�z de 

"VERİMLİ SANAYİ REKABETÇİ ÜRETİM" anlayışıyla hem kend�s�ne hem de bölges�ne katkı

sağlamayı hedefleyen tüm paydaşlarımızı sem�ner�m�ze davet ed�yor ve ardından

f�rmalarımızın �lan ed�lecek h�be programına başvuru yapmalarını bekl�yoruz.

Sem�nere katılmak �ç�n aşağıdak� Zoom bağlantısını tıklayınız:

https://us06web.zoom.us/j/8566491108?pwd=dWV3MDZ�dlFXaUhxaUFqU2I4QjA0Zz09

Meet�ng ID: 856 649 1108

Passcode: GMKA

Sem�ner, Zoom katılım sayısı aşıldığında www.youtube.com/GMKATV sosyal medya kanalı

aracılığıyla canlı yayınlanacaktır. G�r�ş yapamayan katılımcılar www.youtube.com/GMKATV

bağlantısına tıklayarak sem�ner� tak�p edeb�l�rler.

https://us06web.zoom.us/j/8566491108?pwd=dWV3MDZidlFXaUhxaUFqU2I4QjA0Zz09
http://www.youtube.com/GMKATV
http://www.youtube.com/GMKATV



