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cO§Mtğ PROARAMI

"Yarntıcıtık Odailı İnovısyon için Avupn İnkubatör Ağinrıs

20t7 Çığrı Tcklifi

Co§-EII{ET-20ı7-3-04

Avrupa Birliği'nin, EU li020 adını vcrdiği 2020 yılına yönğlik stfatejisini tanımlayan ana
politikalaıdın biıi "Küresclleştn Çağ için Sanayi trotitikısı" olarak helirlenmiştir. Brı sürcçte,
AB ülkelcrindo ekonomik fasliyğttğ bulunan işlcımelurin % 9O'ından liulaşını temsil cden
KOBİ'lerç özel iinem atfedilmğkt§dir. Bu kapsamıla Birlik tarafıırdan, 2014-2020 yıllarını
ktpsaytn kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rckaboı Edcbilitliği Programı) olarak
adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusıl
koOrdİnatörtldur,

CöSMIı programınııı bütçesi, ana eylemler olan:

, KOBİ'lcrinfinansmanacdşimininaruırılması,

. PızarIaraerişimininiyileştirilmesi,

. Çerçeve koşullarııı geliştirilmesi ve

. Girişimciliğin teşvik edilnesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 mi|yır AVRO olatak bclirlcnmiştir,

COSME Pııogramı kapsamında "European lncubation Netrvor(s) for Crcıtivity-Drivcn
Innovıtion - Ynrıtıcıhk Odıktı İıovnsyon içıin Avupı İnkubatö7 Ağlırı" projo t§klil'
çağısı yayımlınmıştır. Ç,rğrıya dair özct bilgi aşağıda sunulmakladır.

Çtğrının Kıpstmı vc Amgcı

"European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovııiion - Yaratıcılık O<laklı
İnovasyı;ıı için Avupa İııkubıüir Ağları" prujc tcklif gağısı ile Avrupa'dıki inkubalörtçı
(kuluçka nıerkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerıtor) araoılığı ilğ kültürel ve yaratıcı
cndüstrilcrin (CCl) yaratıcılık, §aıat vğ lasaıım bcccrilctini tcknoIojik vc bilimsel uzmanlıkla
birieştirerek modı ve turizm §ektörlğrinde işletıntleıin kurulmasını, ge'|ışmesini ve ölçok
ahİmastnl sağlamaktıt.

Buçığrı ile; 
,

ı kültürcl vç yarat,tı cndüstri (ccl) sektörlerinde kOBı ve yeni kurulan işletmelore
odaklanan inkubetörler vç hızlandlrıcllardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın destcklenmşsi,

r İnkuballirlçı ve l:ızlandırıçılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen lĞnra ve
önceliklet çğrçevğ§inde ıieğer zincirtcri ılu giiz 6nündc bulundurularak §ğktüttğt arssı
işbirliğinin güçlendirilmeıi,



-at -?a77 From:595E99B KI]5GEE oIDEN EURAK Pö ge: 4/5

l yenilikçi işletmeterin biiyünıcsini yönelik destek mtkanizmaları,,ın, yeni iş
modellerinin, ütünlerinin vc hizmctlerinin geliştirilmesi,. ycni iş modellerının, ürllnlcrinih ve hizmetterinin gğliştirilcıck vc dcnencrek yenilikçi
KOBİ'lerin büyümeleri vc ölçcklcrini aıt,".olrr, için gcıııkli sülrc İoyunsa
destek|en mçşi bcklenmeklEdir.

§öz konuşş ç5ğr1 kapsanıında iki ''lot'' bulunmaktıdıt.

Lot l: Moda Teknoloji*i

I-ot l kapsamında rı:oda teknolojisindc fbzyona oıiaklanan KOBİ.|çri deskkleyen
inkubatörler yc hızlıınıiırıçılardan oluşan ulus ötcsi ağların desteklenmeşi
hedcflçnmckıedir.

Bu kapsamda !.600.000 Avnı üıhsis edilmiştir.

Lot2:I'urizm :

Lot 2 kıpsamında turizm scktai$ndeki kulttırel ve yatat|c, Llıdıisariyc odaklanan
koBi'lefi dcsıı:kleyen inkubatörler ve hıztıntlıtıcılarıleın oluşan uluş öt§şi ağla n
desteklçnmesi hedeflenmcktcdir.

Bu kapsamda 1,000.000 Avro tahsis çdiiınişıir,

Özct Znmın Çizclgcci

Aşıımılır Tarİh ve zıman Ytya gtstĞlge döncrtr
l7ll\nlV - l7:00 BrulçİJl çaat-Son Başvuru 'lhrihİ

Değerlendirmc dönğmi" Kasım/ Amlık 20l7
Bışvuru sıhiplctinin tlgjl;;İ;ilınğsi't Aralık 20l7 - Oçak 20l8
I Iibe anlaşnıasının imza|aİİİİ Nicun - Hiızirdn 20l8
Açılış Toplanıısı* Haziran 20'l8

*indikaür

AB Finınşnıanı

ı Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis cdilmiş tııplam bütcğ 2.600.000 Avıt'dur.. EASME'nin 2 teklİji fonlırması bekİenmektcdir,
r Hibc, grşcrri mıliyetlerin cn fazla 7o75'ini ödeyecehit.' i;

,l [,ASME, mşvcut tüm fonların dağıılmamısı hakkını -saklı tutat, J

Uygunluk Kriterleri

Uygun Ba şvur u Su hiplcr i
konsorsiyuındıı yer ala» başvuru sahipleri tiızo| kişi olmalıdır. konsysiyumlar 3 A,t} üyesi /
cosME, katılımoısı ülkçden. en az 4 tİızel kişiılcn oluşriıalıdır. konsorsiyumlar tamu
kurunıları vç uluşa| yasalar çcrçovcsinde kurutmuş özct kuruluşlardan oluşur. Bunlaı;
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kar qmacı gülmeyen kuruluşlar (kamu ya da özel),
İnkübattlrler, hızlandırıcılat, laborotuvarlat, üniversiteIer, cğitim enstilületiı aıaştırmn
mcıkczlcri. KOBİ'lorc ve girişitncilcre iş deştck hizmeti §unan kuruIuşlar,
Kamır kurunıları,
Kaı amacı güden kuruluşlar olabilir,

Aşağıda bclirtilen ülkclcrdç kurulmuş ttizcl kişilerin bışvuru|arı uygundur:

- AB üye ülkelçri 
,- COSME katılımcışı lllketer

*Proje süresi az.nmi 36 try, &98ari 24 ıy olmalıdıt,

OJn r ııı7,o nel Kapas i ıe

Bışvuru sıhipleri, projeyi tamamlayabilmeleri içih pnıfğ§yonel yctcrliliğe ve aynı zamanda
uy8un nitEliklçrc sahip olmalıdırlar, Bu nudenIe aşığıdaki btlgeleri sunmalitrı geıekmektedir:

r projenin yürütülmesinde vc uygulınmatındı önemli konumdı olan en az 3 kişinin
tercihen Avrupa CV fonnıtında CV (hıtn://euronasş.cedefon.purooa.eu) ya da
profilleri,

r ortaklıırın deklcrasyonu,
i §on 3 yılda gçr§tklğştirilıııı çağrıya uygun projt vc faaliyctlcrin listesİ,
ı Çağrı kıpsamındaki mevcut ckipman, patcnt vc imkınların açıklamısı,
. Projcdsn sorum|u ana grubu oluşturan kişileıin niteliklcrini ve yeteılilikletini gösıeıEn

bir özçt tıblo.

İüBili Doküman|ır

Çağrı Metni:

ffitr;ffi
Elthırıınik Başvuru:

:

httnş;//ec.curoou.eu/easmc/gn1ooşme.çu-trogrflmmç-coiııoetitivçness-entcmrişeıi-and-

small_and-mediıım-FizEd:enterpdsçs-smeş

Soru Ccvap: i;

IlASME-C()SMP-lnoubation:Nctworkş-20l76D.cç.europa.eu 
' ]

Cavaplar. httos://eg,eutJroa.eu/eqsmc/L.ı/cosme sitesindo yayın lanacakıır.


