COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA
KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Ülkemizi de etkileyen Covid 19 virüs salgını ile mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOSGEB vasıtası ile virüs salgını ile mücadele en çok ihtiyaç duyulan dezenfektan, kolonya,
koruyucu önlük, koruyucu gözlük, maske ve eldiven üretimi yapan firmalara destekler;
A -Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
B-Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak
ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yatırımları
destekleyecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek
veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.
(A) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
 En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine
sahip olan
 KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar
tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
 prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün
fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.
(B) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
 Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

DESTEK KALEMLERİ







Makine-teçhizat desteği
Üretim hattı tasarım giderleri desteği
Yazılım giderleri desteği
Personel gideri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği
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Not: Makine-Teçhizat, Üretim Hattı Tasarım, Yazılım, Eğitim ve danışmanlık ve Tanıtım ve
Pazarlama Giderlerinin %30’na geri ödemeli %70’ne ise geri ödemesiz olarak destek sağlanacaktır.
Not: Personel giderlerinin %100 oranında desteklenecektir.
Not: Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave
edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak
uygulanır.
Not: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun
bulunması durumunda personel gideri desteği hariç geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş)
ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Uygulamaya ilişkin detaylar bu
programın uygulama esaslarında düzenlenir.

YATIRIM PROJESİ SÜRESİ
Yatırım projesi süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir.
Not: İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile 4 (dört) ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre
ile birlikte yatırım projesi süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez. Yatırım projesi süresi 4 (dört)
ay ve katları olacak şekilde belirlenir. Faaliyet-zaman planı 4 (dört)’er aylık dönemleri kapsar.

DESTEK MİKTARI
DÜŞÜK VE ORTA DÜŞÜK TEKNOLOJİ ALANLARI DESTEKLERİ
700.000 TL’si geri ödemeli 300.000 TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 1.000.000 TL
ORTA YÜKSEK-YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARI DESTEKLERİ
3.500.000 TL’si geri ödemeli 1.500.000 TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 TL
Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan, ekli Covid-19 salgını kapsamında ürün
listesinde yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından
üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri
ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL
olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst
limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli
destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini
aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler”
kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında 4 milyon 200 Bin TL dikkate
alınacaktır.

Destek Oranları
Destek Kalemleri
Personel Gideri Desteği
Makine-Teçhizat Desteği
Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Eğitim ve Danışmanlık desteği
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

Destek Oranları
%100

%70
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3- Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Üretilecek Ürün Listesi
Ürünler*

Dezenfektanlar
Kolonya

Koruyucu Elbise

KoruyucuGözlük
Maske
Eldiven

HS6/GTİP
Kodu
290512
340290
380894
330300900011
621132
621133
621142
621143
621149
900490
630790981011
401511000000

HS6/GTİP Tanımı
Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
Dezenfekte ediciler
Kolonyolar
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden
Diğer gözlükler
Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme
veya kroşe HARİÇ
Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

*Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler
kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.
Not: Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından
yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar desteklenecektir.
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