AB COSME Programı “ELIIT Projesi” İkinci Teklif Çağrısı
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 Programı kapsamında “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT
Project)- Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu kurulmuştur ve bu
konsorsiyum proje kapsamında 2. teklif çağrısı 25 ocak 2021 tarihinde yayınlamıştır. Çağrıya ve
konsorsiyuma dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.
ELIIT konsorsiyumu aşağıda sıralanan amaçlara hizmet edecektir:





Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı (TDGA) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet
edebilirliğini artırmak;
Avrupa’daki KOBİ’ler ve yeni teknoloji sahipleri arasındaki ortaklığı artırmak;
KOBİ’lere olan teknoloji transferini desteklemek;
Büyük veri, yapay zeka, malzeme teknolojisi ve katmanlı üretim gibi teknolojilerin geliştirilmesini ve
yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

ELIIT konsorsiyumu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:






AITEX - Textile Industry Research Association
INESCOP - Footwear Technology Center
CARSA - Strategic Consultancy Services
GOPA Com.
Anna Maria Stein with the support from Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti

“ELIIT” Projesi tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile
teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. Sözü geçen sektörler
Avrupa’da gelecek vaat eden sektörlerin başında gelmektedir. Eurostat verilerine göre TDGA sektörleri
AB’nin imalat istihdamının yaklaşık % 6'sını temsil etmektedir ve 210 milyar Avro’ya yakın ciro
yaratmaktadır, ayrıca AB sınırları içinde yaklaşık 5 milyon kişi bu sektörlerde çalışmaktadır. Başlangıç
sermayesinin görece daha düşük olması sebebi ile otomotiv, kimya ve elektronik gibi sektörler ile
karşılaştırıldığın TDGA sektörleri daha çok KOBİ’ye ev sahipliği yapmaktadır.
Pazarlama stratejilerinde “standardizasyon” yerine “uyarlama” yönünde eğilimlerin benimsenmesi, yeni
teknolojilerin ve malzemelerin kullanımının yaygınlaşması TDGA sektörlerinde faaliyet gösteren
KOBİ’lerin daha karlı, üretken ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır. Yenilikçi
teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılması KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini tartışmasız bir şekilde
arttırmaktadır. ELIIT, TDGA sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını
amaçlamaktadır. Üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki iş birliği güçlenecek ve

uluslararası iş ağı desteklenecektir. Ticari paydaşlar ile olan etkileşim artacak, fikri mülkiyet haklarını
koruyan KOBİ'lere de destek olunacaktır.
ELIIT altında toplamda iki çağrı açılması ve çağrı başına 12-13 ortaklık desteklenmesi planlanmıştır. İlk
çağrının başvuruları 31 Mart 2020’de sona ermiştir ve toplam 15 ortaklık desteklenmiştir. İki çağrı
toplamında desteklenecek 25 adet KOBİ-Teknoloji Sağlayıcısı ortaklığının:




Rekabet edebilirliği desteklemesi;
KOBİ’lerin yeni teknolojiler ile entegre olmasını sağlaması;
İşbirliği içinde geliştirilen yeni, yenilikçi veya katma değeri yüksek ürünleri, süreçleri veya
hizmetleri teşvik etmesi;

gerekmektedir.
ELIIT konsorsiyumu kurulacak ortaklıkları aşağıdaki şekillerde destekleyecektir:





Teknik beceriler veya yumuşak beceriler (soft-skills) alanlarından birinde olmak üzere kapasite
arttırıcı koçluk hizmetleri sağlanacak;
Ortaklar ve sektörün diğer kilit paydaşları arasında ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar, sergiler
vb. şeklinde etkinlikler düzenlenerek profesyonel bağlar oluşturulacak;
Fikri mülkiyet hakları için rehberlik faaliyetleri düzenlenecek;
Katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler veya prototipler geliştirilmesi için finansal destek
sağlanacak.

KOBİ’leri özellikle “yıkıcı” ve “yenilikçi” teknoloji çözümleri ile geliştirmeyi hedefleyen projeler
desteklenecektir. Ayrıca sunulacak çözümün “Teknoloji Olgunluk Seviyesi (Technology Readiness
Levels/TRL)” yelpazesinde TRL 7 yani “Prototipin Gerçek Çalışma Ortamında Denenmesi” ve daha
üstündeki aşamalarda yer alıyor olması gerekmektedir. Bu seviyelendirmenin kullanılmasındaki amaç söz
konusu çözümün fikir ve test aşamalarını geçmiş uygulanabilir bir çözüm olduğunun kanıtlanmasıdır.
Başvuru esnasında aşağıdaki noktaların açıkça belirtilmesi gerekmektedir:






Projenin pazar potansiyeli;
Projenin her iki ortak üzerindeki rekabet arttırıcı etkisi (ciro, istihdam, yeni pazarlara erişim,
ekonomik performans vb. bazında);
Kullanılması planlanan teknolojinin ortaklar tarafından uygulanabilir olması;
Kullanılması planlanan teknolojinin hangi yönleri ile inovatif olarak değerlendirilebileceği;
Kullanılması planlanan teknolojinin Teknoloji Olgunluk Seviyesi (1-9) çizelgesinde hangi
seviyede sayılabileceği.

EMS Platformu ve Ortak Eşleştirme
Bütün KOBİ’lerin ve teknoloji sağlayıcılarının https://eliit.ems-carsa.com/ linki üzerinden proje başvuru
sistemine ( ELIIT project submission system-EMS platform) üye olması gerekmektedir. Platform, üyelerine
ortak bulma fırsatı sunmaktadır.
EMS platformu üzerinden ortak bulunamaması halinde info@eliitproject.eu adresine mail yoluyla ortak
bulma yardımı için talep gönderilebilir. Ortakların birbirini EMS platformu üzerinden bulmuş olması şart

değildir ancak bütün ortakların platforma kayıt olması zorunludur. Ortaklar aynı ülkeden olabilir ancak
uluslararası ortaklıkların desteklenme şansı daha yüksek olacaktır.

Zaman Planı:
Aşamalar
Son Başvuru Tarihi

Tarih (Tahmini)
14 Nisan 2021, 17:00 (CET- Orta Avrupa Saati)

AB Finansmanı:
ELIIT konsorsiyumunun ikinci çağrı için 10-12 proje fonlaması beklenmektedir.
Proje başına düşen hibe miktarı 70,000 Avro’dur.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %100'ü kadar olacaktır.
Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.






Başvurular AB üye ülkelerine, COSME Programı’na katılan ülkelere ve Birleşik Krallık’a açıktır.
Ortaklıklar 1 adet KOBİ ve 1 adet teknoloji sağlayıcısı (inovasyon merkezleri, üniversiteler,
araştırma merkezleri, start-uplar vb.) arasında kurulmalıdır.
Ortaklığı oluşturacak KOBİ’ler ve teknoloji sağlayıcıları https://eliit.ems-carsa.com/ linki
üzerinden proje başvuru sistemine (ELIIT project submission system-EMS platform) üye olmalıdır.
Başvuralar sadece bir ortak tarafından EMS platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu yapan
ortak koordinatör diğer ortak ise partner kabul edilecektir.
Projelerin 12 ila 18 ay sürmesi beklenmektedir.

Tekliflerin Sunulması:
İkinci çağrı için teklifler elektronik olarak 14 Nisan 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 Bağlantılar
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en
https://www.youtube.com/watch?v=7HLZExzfO6U&feature=youtu.be&ab_channel=EUGrowth

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44484/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44484/attachments/2/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44484/attachments/3/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44484/attachments/4/translations/en/renditions/native

