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Amacı ve Kapsamı:
Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri
“Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu
kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin
Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME
Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
•

KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

•

Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

•

Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

•

Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
COSME Programı kapsamında “KOBİ’lerin Teknolojik Adaptasyonu için Stratejik Birliklerin
Kurulması” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.
COSME Programı’nın “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında açılan bu çağrı KOBİ’lerin
bağlayıcı sınırlar olmadan teknolojik iş modellerini geliştirmesini ve Avrupa kümelenmelerinin
standartlarının yükselmesini hedeflemektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için teknoloji KOBİ’leri ve
geleneksel KOBİ’ler arasında stratejik birlikler kurulması planlanmaktadır. Teknoloji KOBİ’leri ve
geleneksel KOBİ’ler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
a)Teknoloji KOBİ’leri
Teknoloji KOBİ’si, ileri yenilikçi ve teknolojik ürünleri ve uygulamaları geliştiren, üreten ve satan
KOBİ’lere verilen isimdir. Kullandıkları yüksek teknoloji onlara geleneksel KOBİ’ler karşısında avantaj
sağlamaktadır.
b)Geleneksel KOBİ’ler
Geleneksel KOBİ’ler, henüz yeni teknolojilere adapte olamamış ve bu sebeple değer zincirinin yeni
talepleri karşısında yeterli kapasiteyi gösteremeyen KOBİ’lere verilen isimdir. Bu proje kapsamında
kümelenme organizasyonlarının parçası olan ve teknolojik kapasitelerini artırmak isteyen geleneksel
KOBİ’lere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kümelenme organizasyonları ve teknoloji merkezleri KOBİ’lere ihtiyaç duydukları teknik ve teknolojik
desteği sağlamaktadır. Bu desteğin birleşmesi yani kümelenme organizasyonları ve teknoloji merkezlerinin
iş birliği yapması geleneksel KOBİ’lerin teknolojik kapasitelerinin artmasını sağlayacaktır.
Proje kapsamında gerçekleştirilmesi zorunlu aktiviteler şunlardır:
a)Hazırlık Aktiviteleri
Hazırlık aktiviteleri KOBİ’lerin kuracakları birlikler için ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesine yönelik
gerçekleştirilmelidir. KOBİ’lerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, koçluk, eğitim, çalışma ziyaretleri ve projeye
katılacak KOBİ’lerin tespiti gibi aktiviteler hazırlık aktivitesi olarak değerlendirilebilir.
b)Uygulama Aktiviteleri
1. KOBİ’ler Arasında Stratejik Birliklerin Kurulması
Kümelenme organizasyonları kendi ekosistemlerinde yer alan ancak konsorsiyum partneri olmayan ve
teknolojik adaptasyon konusunda ortak sorunlara sahip KOBİ’leri tespit etmeli ve bunlar arasında
kurulacak birlikleri desteklemelidir. Proje kapsamında en az 15 geleneksel KOBİ birliği kurulmalı ve her
birlik en az 10 tane teknoloji KOBİ’si ile eşleştirilmelidir. Kurulacak geleneksel KOBİ birlikleri 3 farklı
küme organizasyonundan 10 tane KOBİ içermelidir.
2. KOBİ’ler Arası Köprülerin Kurulması
i.

Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu-AKİP (European Cluster Collaboration PlatformECCP) Köprüleri

Kümelenme organizasyonları AKİP’i kullanarak gerekli teknolojik yetkinliklere sahip kümelere
ulaşmalıdır. Özellikle çevre alanındaki kümelere ulaşılması desteklenmektedir.
ii.

Hackathon Köprüleri

Proje kapsamında en az 5 adet hackathon düzenlenmelidir. Her hackathon için en az 100 geleneksel KOBİ
ve 50 teknoloji KOBİ’si katılım göstermelidir. Katılımcıların en az 1/3’ü yüksek teknolojik adaptasyon
ihtiyacına sahip AB bölgelerinden olmalıdır. Bu etkinlikler sırasında geleneksel KOBİ’ler teknolojik
KOBİ’ler ile buluşarak daha önceden belirlenmiş teknolojik ihtiyaçların en iyi hangi çözümler ile
karşılanabileceğini öğrenecektir.
3. Sanal Eşleştirme Etkinlikleri
Her hackathon sonunda 1 tane olmak üzere toplam 5 tane sanal eşleştirme etkinliği düzenlenmelidir. Her
eşleştirme etkinliği en az 50 katılımcıya sahip olmalıdır. Bu etkinliklerin amacı geleneksel KOBİ’ler ile
teknolojik KOBİ’ler arasında iş tekliflerinin tartışılmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktadır.

4. Teknik Destek
Teknoloji merkezleri geleneksel KOBİ’lere teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması için teknik uzmanlık
sağlamalıdır.
5. İş Desteği
KOBİ’lere yeni teknolojilere ulaşmaları için yararlanabilecekleri kamu ve özel finansman araçlarının
tanıtılması, bu araçlara ulaşmaları için gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir.
6. Fırsatların ve Zorlukların Belirlenmesi
KOBİ’lerin teknolojik adaptasyon sürecinde yaşadığı zorlukların ve yakaladıkları fırsatların belirlenerek
bunlar için en uygun şekilde yönlendirilme yapılması gerekmektedir.
7. İletişim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
i.

İletişim Stratejisinin Oluşturulması
Bütün tekliflerde iletişim ve yaygınlaştırma stratejisi ve bu strateji için ayrılan bütçe yer almalıdır.
Hedef kitle belirlenmeli, bu hedef kitleye ulaştırılacak mesajların içeriği ve uygun iletişim araçları
seçilmelidir. Ek olarak, diğer AB projeleri ile yapılabilecek iş birlikleri ve bilgi paylaşımı için fırsat
ortamı yaratılmalıdır.

ii.

Web sitesinin Kurulması
Proje süresince kullanılacak bir web sitesi kurulmalı, bu web sitesi proje bitiminden 2 yıl sonraya
kadar ulaşılabilir olmalıdır.

c)Tamamlayıcı Aktiviteler
Teknolojik adaptasyon için destekte bulunan kümelenmelerin tespit edilmesi, öğrenilen dersler/çıkarılan
sonuçların olduğu bir raporun hazırlanması, AB için politika önerisi raporu hazırlanması, değerlendirme
toplantıları düzenlenmesi ve son olarak bir final etkinliği düzenlemesi zorunlu tamamlayıcı aktiviteler
arasındadır.

Zaman Planı:
Aşamalar
Son Başvuru Tarihi
Değerlendirme dönemi

Tarih (Tahmini)
02.02.2021, 17:00 (Brüksel saati)
Şubat 2021 - Ağustos 2021

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Ağustos 2021

Hibe anlaşmaların imzalanması

Kasım 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Aralık 2021

AB Finansmanı:
Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 5 000 000 Avro'dur.
EASME’nin 2 teklifi fonlaması beklenmektedir.
Proje başına ayrılan hibe miktarı 2 000 000 ile 3 000 000 Avro arasında olacaktır.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %90'ı kadar olacaktır.
Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.



Konsorsiyumda en az 3 farklı AB üyesi ülke bulunmalıdır.
Kümelenme organizasyonları ve teknoloji merkezleri başvuru sahibi olabilmektedir.

Proje süresi 24 ay olmalıdır.
Tekliflerin Sunulması:
Teklifler elektronik olarak 02 Şubat 2021 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren
“Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.
İlgili Dokümanlar
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-strat-20203-05_en.pdf

