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KOBİ Aracı için Uygun
Aday mısınız?

 KOBİ’misiniz?

 Ürününüzün/ inovasyonunuzun büyük bir müşteri kitlesinin 

önemli bir sorununu çözme ve şirketinizi Avrupa çapında 

büyük bir işletme yapma potansiyeli var mı?

 Ürününüz TRL6 (prototip) seviyesinde mi?
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Faz 1: Kavram ve
Fizibilite Analizi

10 sayfalık başvuru

dokümanı

Desteklenen aktiviteler:

Fizibilite

Risk analizi

FMH

Partner arama

Tasarım

Pilot uygulama

50.000 Avro fon

~ 6 ay

Faz 2:  Pazar Yakın 
Aktiviteler

30 sayfalık başvuru

dokümanı

Desteklenen aktiviteler:

Prototipin geliştirilmesi

Test

Pilot uygulama

Minyatürleştirme

Ölçeklendirme

Pazarda uygulama

Maksimum 2,5 milyon

Avro fon

~ maksimum 2 senelik

projeler Direk fonlama yok

Faz 3:     Ticarileşme

Özel girişim sermayesine

erişim kolaylığı

Networking, eğitim, koçluk

desteği

Süreç



Başvuru Tarihleri

2018 2019 2020

Faz 1 Faz 2 Faz 1 Faz 2 Faz 1 Faz 2

8 Şubat 10 Ocak 13 Şubat 9 Ocak 12 Şubat 8 Ocak

3 Mayıs 14 Mart 7 Mayıs 3 Nisan 6 Mayıs 18 Mart 

5 Eylül 23 Mayıs 5 Eylül 5 Haziran 2 Eylül 19 Mayıs

7 Kasım 10 Ekim 6 Kasım 9 Ekim 4 Kasım 7 Ekim



KOBİ Aracı Toplam Bütçe

2018

(Euro Million)

2019

(Euro Million)

2020

(Euro Million)

Genel Bütçe 479.74 552.26 600.99

Faz 1 %10 %10 %10

Faz 2 %87 %87 %87

Faz 3 %1 %1 %1 



Faz 1 & 2’de Projeler 3 Başlık Altında
Değerlendirilir

1. Impact- Etki

 ürünün pazardaki ve firma üzerindeki potansiyel etkisi

 inandırıcı pazar ve rakip analizi

2. Excellence- Mükemmeliyet

 teknolojinin rakiplere göre üstünlüğü ve teknoloji olgunluk seviyesi

 ürünün teknolojisinin mükemmeliyeti (sarsıcı teknoloji mi?), FMH ile 

korunabilirliği

3. Quality & Efficiency of the Implementation (Başarılı Uygulama)

 firmanın altyapısı ve kaynakları (fiziksel ve entellektüel)

 proje ekibi

 önerilen aktivitelerin hedefe uygunluğu ve zaman planlaması



Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi
Gerekenler



1. Sarsıcı Teknoloji
(Disruptive Technology)

 Sarsıcı teknolojiler, yeni pazarlar yaratarak mevcut pazardaki
mevcut teknolojileri sarsan ve ortadan kaldıran inovatif
kavram, ürün veya hizmetlerdir.

 Alternatif ürünlerle rekabet etmek yerine, pazarda yeni
ihtiyaçlar yaratarak rekabetten uzak hareket ederler.

 Örnekler: Skype, Ipad, Dijital fotoğraf, akıllı telefonlar, e-mail, 
google



Sarsıcı Teknoloji
(Disruptive Technology)

 Örnekler: Skype, Ipad, Dijital fotoğraf, akıllı telefon
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What do we mean by Disruptive Innovation 

 Disruptive innovation encompasses any innovative concept, product and 
service  that create new markets by applying new sets of rules, values 
and models which ultimately disrupt and/or overtake existing markets by 
displacing earlier technologies and alliances (or create new markets).  
 

ODI 



2. Teknoloji Olgunluk Seviyesi >=6



3. Büyük ve Erişilebilir Pazar ve Rakiplere
Göre Üstünlük

 Hedef Pazar ve rakiplerle ile ilgili ön çalışma yapılmış ve bunun
teklife yansıtılmış olması gerekir.

 Değerlendirmede çarpan değeri en yüksek olan başlık ürünün
pazardaki potansiyel etkisinin değerlendirildiği ‘Impact (Etki)’
başlığıdır.

 Rakiplere göre şu alandaki üstünlükler vurgulanmalıdır:
 Teknoloji ve korunabilirliği (FMH)

 İş modeli

 Müşteri ve pazara erişim becerisi

 Ürünün rakiplere göre üstünlüğünü ölçülebilir ve sayısal değerlerle
belirtmekte fayda var. Örneğin: 25% daha az enerji kullanımı, 30%
daha kısa sürede ROI



4. Şirketin Büyüme Potansiyeli

 Başvuru yapılan projenin; şirketin cirosu, karlılığı, istihdamı
üzerinde yaratacağı etki ile ilgili varsayım mutlaka yapılmalı.

 Gelen başvurularda genelde atlanılan bölümlerden bir
tanesi. Fakat KOBİ Enstrümanı’nın amaçlarından en önemlisi
Avrupa çapında rekabet edebilecek, marka olabilecek
potansiyeli olan firmaları bulmak.



5. Güçlü Ekip

 Bu bölüm de genelde başvuru formunda yeterli bilgi verilmeyen
bölümlerden.

 Teklifler değerlendirilirken, projeden çok projeyi yürütecek
takımın yeterliliğine önem veriliyor.

 Tüm proje ekibinin detaylı tanıtımı yapılmalı.

 Ekibin tamamen mühendislerden değil işletme altyapısı olan
üyelerden de oluşmasına dikkat edilmeli.

 Ekipte işletme deneyimi olan kimse yoksa, belki bir danışmanlık
firması ile altyüklenici statüsünde yapılacak işbirliği teklife
eklenebilir.



6. Güçlü Avrupa Boyutu

 HORİZON 2020’nin amacı Avrupa’daki sorunlara Avrupalı
şirketler tarafından çözümler bulunması.

 Teklifte projenizin ve şirketinizin vizyonunu sadece
bulunduğumuz bölge veya komşu ülkeler ile kıyaslamayalım.

 Ayrıca rakip analizi yapılırken, tüm Avrupa hatta dünyadaki
rakiplerle ilgili bilgi verelim.



Büyük ve erişilebilir Pazar

bir soruna çözüm

kullanımı kolay

firma tarafından üretilebilir

İş modeli ve teknik çözümü

rakiplerden daha üstün

Müşteriler ürün

için ödemeye

hevesli olmalı

Rakip bilgisi çok

önemli

Müşterilerde

farkındalık

yaratabilme ve  

ürüne kolay erişim

Yönetim kabiliyeti

Çok önemli

Desteklenecek Projelerde Aranan Ortak
Payda



Yapılan Başlıca Yanlışlar
 TRL< 6

 Pazar ve rakip analizinin Faz 1’deki Fizibilite Çalışması kapsamında yapılacak
olması

 Firmalar kendilerini yeterince tanıtmıyorlar. 

 Ekip ya tamamen mühendislerden oluşuyor, ya da sadece proje yöneticisi
veya şirket kurucuları hakkında bilgi veriliyor

 Ticarileşme planı ile ilgili ön fikir olmuyor. 

 Risk analizi yapılmıyor, halbuki her proje risk içerir.

 Projenin teknik kısmı değerlendiricinin anlayabileceğinden komplike ve çok
uzun anlatılıyor. Unutmayın değerlendiricilerin arasında konuyla ilgili derin
teknik bilgisi olmayan insanlar var.



Başarı Hikayelerimiz



Başarılı Projelerimiz

RoadWriter (Faz 1)

Alfanorm ekibinin geliştirdiği yol ve asfalt zeminleri  için dijital  
yazı aracı projesi 2015 yılında Faz 1 ilk aşama desteği almaya 
hak kazandı.



Başarılı Projelerimiz

Premades (Faz 2)

Erken doğan bebeklerin beslenme seviyesini ölçme ve
değerlendirmesine yönelik Premades adlı projesi Horizon 2020
Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 1.5 milyon Euro
hibe almaya hak kazanmıştır.



Başarılı Projelerimiz

Invidyo (Faz 2)

Mobilus firması tarafından geliştirilen “Invidyo- Smart Baby
Monitoring Camera” adlı proje, Horizon 2020 KOBİ Aracı
Programında Avrupa Birliği’nden 1 milyon Euro hibe desteği
almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Akıllı Bebek ve Bakıcı İzleme Sistemi “Invidyo” yapay zeka
teknolojilerini kullanarak, bebeğin önemli anlarını tespit etmek
amaçlı bebek ve bakıcı izleme servisini Türkiye’de ve tüm
dünyada bir ilk olarak müşterilere sunmayı hedefliyor.



Başarılı Projelerimiz

Home2Nite (Faz 2)

Mobil uygulamalar ve mobil web üzerine çalışmalar yürüten
Done’nin “Home2nite” projesi küçük ve bağımsız otellerin
teknolojiyle entegrasyonunu arttırarak, otel işletmelerinin
müşterilerine daha hızlı ve uygun bir servis sunmalarına
yardımcı oluyor, müşteri ilişkilerini yürütüyor ve söz konusu
otellerin web düzeyinde ön plana çıkmasını sağlayacak bir
mobil uygulamayı konu ediniyor. Bunun yanı sıra gezginler için
de arama, rezervasyon, ödeme, geri bildirim gibi
seyahatinizdeki her adımı kolayca tek bir uygulamadan yapma
fırsatını sunuyor.



H2020’de TÜBİTAK DESTEKLERi

 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği

 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği

 Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği

 Proje Yazdırma Desteği

 Proje Ön Değerlendirme Desteği

Detaylar; 

https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-
destekleme-programi

https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi


II. BAŞVURU DOKÜMANI

SORULARI



1. Mükemmeliyet (Excellence)



1.1.1 Problem 

 Burada çözmeye çalıştığınız sorunu çok iyi tanımlayın

 Bu problemin AB için maliyetini vurgulayın

 AB’nin konuyla ilgili raporlarına ve istatistiklere atıfta

bulunun ve kaynak belirtin

 Hedeflerinizi mutlaka sayısallaştırın

 Hedefler SMART olmalı (Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, 

gerçekçi ve zamana bağlı)



1.1.2 Çözüm

 Avrupa Birliği ve dünya çapında mevcut bir soruna çözüm
bulmak için nasıl bir ürün/ hizmet sunuyorsunuz? 

 Ürününüzün mevcut sorunu nasıl çözeceğini açıklayın
(Teknolojisinden, inovatif yönünden bahsedin)

1.1.3 Pazardaki ürünlere göre üstünlüğümüz

Ürünün rakiplere göre sunduğu katma değeri açıklayın. Benzer
çözümlerle / rakip ürünlerle bir karşılaştırma yapın. 
(performans, fiyat, kullanım kolaylığı, çevresel etkiler vs.)



Problemin/ İhtiyacın
Tanımlanması



Problemin/ İhtiyacın
Tanımlanması



1.2 Kavram ve Yaklaşım

1.2.1 Ürünü eşsiz yapan ve desteklenmeye değer yapan
özelliği nedir?

1.2.2 Neden şimdi ürün için en uygun zaman? (teknoloji alt 
yapısı, sosyo-ekonomik koşullar?)

1.2.3 Teknoloji olgunluk seviyesi nedir? 

 Ürünün mevcut teknolojik gelişim seviyesinden bahsedin. 
Bu aşamaya gelene kadar hangi süreçleri tamamladınız? 
(örneğin: prototip, saha çalışmaları, pilot uygulama vs.)

1.2.4 Ürünün teknolojik, pratik, ekonomik uygunluğunu
ölçmek için nasıl bir fizibilite çalışması yapmayı
planlıyorsunuz? (Pazar araştırması, müşteri anketleri, 
demonstrasyon) 

1.2.5 Üründe bundan sonra yapmayı planlamayı
düşündüğünüz iyileştirmeler neler? (TRL6 TRL9- How?)



Mümkünse ürünle ilgili görseller
kullanılmalı



 Mevcut çözümlerle karşılaştırma teknik, pratik, ticari ve
tarafsız olmalı.

 İnandırıcı olmak için patent, makale gibi referanslar kullanın

 Karşılaştırılan teknolojilerle/ mevcut çözümlerle güçlü/ zayıf
yanlarını karşılaştıran bir tablo koyabilirsiniz.

 Teknolojinizin üstün yanlarını anlatırken mümkün olduğunca
akronim kullanmaktan kaçının

 Ürününüzün üstün yanlarını çok teknolojik, ancak alanında
uzman kişi tarafından anlaşılacak şekilde değil kullanıcının
hayatını nasıl kolaylaştıracağını basit dille ifade edin.



2. ETKİ (IMPACT)



2.1 Pazara Giriş

 Hedef müşteri kitlesi kim ve neden sizin ürünü tercih etsinler? 

(Unique Selling Point?) Hedef müşterilerinize olan erişiminiz?

 Pazarı tanımlayın, niş, yüksek hacimli? Pazar büyüklüğü ve büyüme

oranı? Pazar trendleri? Hedeflediğiniz Pazar payı?

 Hangi coğrafi pazarları hedefliyorsunuz ve bu pazarlara nasıl

erişmeyi planlıyorsunuz? 

 Rakipleriniz kimler? Direk ve indirek?

 En önemli Pazara giriş bariyerleri neler? Bunları nasıl aşmayı

planlıyorsunuz?



Hedef Pazar Bilgileri
(TAM, SAM, SOM)



2.2 İş Modeli

 Bu proje önerisi firmanın genel uzmanlığı ve büyüme
stratejisi ile nasıl uyuşuyor? 

 Proje firmanın yönetim takımı ve personelinin uzmanlık alanı
ile ne derecede örtüşüyor?

 Değer zincirinizdeki tedarikçiler ve diğer oyuncularla

ilişkiler?

 Ürünü başarı ile ticarileştirmek için hangi potansiyel

paydaşlarla işbirliği yapmayı planlıyorsunuz? 



 Ürün pazara çıktıktan sonra firma üzerinde yaratacağı etki? 
Ciro, karlılık ve personel sayısında artış, pazar payı,  yatırımın
geri dönüş süresi vs. 

 Gelir modeliniz?  Nasıl para kazanacaksınız?

 Avrupa ve Dünya geneline yayılma/ ticarileşme planı?

En az 3 senelik bir Nakit Akış Tablosu konulması önerilir. 



Nakit Akış Tablosu Örneği



2.3 Finansman

 Şirketin sermaye yapısı?

 Projenin firmanın büyümesi üzerindeki etkisi (ciro, karlılık, 
insan kaynağı)

 Ürünün TRL6’dan TRL9’a geçişi için gereken bütçe ve bunun
nasıl karşılanacağı (%100 finansman yok, yani eşfinansman
gerekli!)



2.4 Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) ve Yasal Çerçeve

 Ürünle ilgili FMH araştıması yapılmış mı?Ürünün koruması
nasıl yapılacak? Patent araştırması yapılmış mı? Patent 
başvurusu yapılmış mı? Ürünle ilgili daha önce başkası
tarafından alınmış patent var mı? 

 Ürüne has yasal düzenlemeler, alınması/ uyulması gereken
yasal süreçler varsa bunlarla ilgili yeterli bilgi sahibi misiniz? 
Bu konuda nasıl bir araştırma yapmayı planlıyorsunuz ? Yasal
düzenlemelerin getirdiği fırsatlar var mı? 



Patent Araştırma Tablosu



3. Uygulama (Implementation)



3.1 İş Planı ve çıktılar

 İş paketi aktivitelerini, çıktılarını açıklayın (Faz 1’de tek iş
paketi var ve çıktısı Iş planı içeren detaylı fizibilite çalışması)

3.2 Yönetim yapısı, Ekip ve prosedürleri

Karar verme ve organizasyon yapısını açıklayın

3.3 Konsorsiyum yapısı (Eğer birden fazla firma beraber teklif
veriyorsa) 

 Konsorsiyum üyesi firmalarla ilgili bilgi verin. Bu firmalar
birbirlerini nasıl tamamlıyor? Beraber nasıl çalışacaklar? 



3.1 İş Planı- İş Paketleri, Proje Çıktıları ve Kilometretaşları

o İş planı genel yapısının özetleyici nitelikte sunumu

o Farklı iş paketleri ve bileşenlerinin zamanlamasının 
ayarlanması

o Detaylı iş tanımı, örneğin;

 Her iş paketinin tanımı

 İş paketleri listesi

 Önemli proje çıktılarının listesi

 Bileşenlerin birbirleriyle ilişkerini açıklayan tablo ve grafikler ( Pert 
Chart vb.)



Pert Chart Example



3.1 İş Planı- İş Paketleri, Proje Çıktıları ve Kilometretaşları 
(devam..)

o İş paketlerinizi tanımlamadan önce stratejinizi sunmanız gerekir. 
Örneğin; İş paketlerinizin sayısı nedir?, bu iş paketlerinin altında 
gerçekleşmesi gereken alt işler nelerdir? hangi iş paketinizden hangi 
çalışanlar sorumlu? iş paketlerinizin birbirleriyle ilintileri nedir? 

o Proje Yönetimin ve Ticarileşmeye ait en az birer iş paketiniz bulunmalıdır.

o Kılavuzda bulunan şablon tabloları kullanınız.

o Proje yazma esnasında en çok zaman ayırılan bölüm uygulama 
(implementation) bölümüdür. Özellikle iş paketlerinin tanıtımı büyük 
önem taşır çünkü projenin değerlendirilmesi esnasında bu bölüm verieln 
puanlar açısından ağırlıklıdır.



3.1 İş Planı- İş Paketleri, Proje Çıktıları ve Kilometretaşları 
(devam..)

o Gant Şeması: 

Projenin başlangıç tarihini bilmediğimiz zamanlarda projenin 
başlayacağı ayı başlangıç noktası olarak alırız.

İş planında belirtilen süreler gerçekçi olmalıdır.



3.1 İş Planı- İş Paketleri, Proje Çıktıları ve 

Kilometretaşları (devam..)



3.2 Yönetim Yapısı ve Prosedürleri

o Güvenilir, inandırıcı yönetim yapılandırmaları ve projenin 
ölçeğine uyumlu ortaklar. (Gereksiz ve anlaşılması zor 
yapılandırmalardan kaçınılması tavsiye edilir.)

o Koordinatörünüzün yeterliliklerini ve deneyimlerini 
belirtmelisiniz. 



3.2 Yönetim Yapısı ve Prosedürleri

o Birden fazla ortağın olduğu konsorsiyum olarak sunulan 
projelerde yönetim organı  oluşturulması önerilir.

o Üyelerin detaylandırılması ve hangi bölümlerin hangi 
kararları alacağı bilgisi verilmelidir. 

o Toplantıların hangi sıklıklarda gerçekleştirileceği ve oylama 
mekanizmanızın kısa açıklaması.



Yönetim Komitesi Örneği



3.2 Yönetim Yapısı ve Prosedürleri (devam..)

Kilometretaşları Listesi

o Tahmini zaman için projenin başlangıç tarihi alınır.

o Doğrulama araçları: Belirtilen kilometre taşlarına ulaşıldığını 
nasıl teyit ettiğinizi belirtmelisiniz. Örneğin; lab prototipi, bir 
kullanıcı grubundan doğrulanmış yazılım, saha araştırmasının 
tamamlanıp veri miktarlarının onaylanması. 

KilometreTaşı

Numara
Kilometre- Taşı  Adı İlgili olduğu 

İş Paketleri
Tahmini Zaman Doğrulama 

Araçları



3.2 Yönetim Yapısı ve Prosedürleri (devam..)

Uygulama için Kritik Riskler

 Riskler teknik, ticari ve proje yönetimine dair ve projeye 
spesifik olmalı.

Risklerin Tanımı İlgili İş Paketleri Önerilen Hafifletme 
Önlemleri



3.3 Konsorsiyum Yapısı

o Konsorsiyumu tanımlayınız. Kuracağınız yapı projenin 
hedefleriyle nasıl uyuşacak? Üyeler birbirini nasıl 
tamamlayacak? Her bir üye proje nasıl ve hangi açılardan 
katkı sağlıyor? Birlikte etkin bir şekilde nasıl çalışacaksınız?

o Diğer ülkeler; AB fonlamasını talep eden bir veya daha fazla 
katılımcı otomatik olarak bu tür bir fonlama için uygun 
olmayan bir ülkeye dayanıyorsa, işletmenin katılımının 
zaruriyetinin açıklanması gerekir.



3.3 Konsorsiyum Yapısı

o Aynı işi birden çok kişi veya ortağın yapmadığını ve çıkar 
çatışması olmadığını belirtiniz.

o Ortaklar arasındaki sinerjiyi vurgulayın. Bazı ortakların daha 
önce birlikte çalıştıklarını belirtiniz.

o Konsorsiyumunuzun bu projeyi gerçekleştirebileceğini ve 
sonrasında da yürütebileceğini gösteriniz.



Faz 1 için Standart Bütçe Tablosu



Faz 2 için Standart Bütçe Tablosu



4. Konsorsiyum Üyeleri
4.1 Katılımcılar 

o Tüzel kişiliğin tanımı ve temel görevleri, firma profilinin 
teklifteki görevlerle nasıl eşleştiğine ilişkin bir açıklama ile 
birlikte belirtiniz.

o CV ya da önerilen araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin 
yürütülmesinden esasen sorumlu olacak kişilerin profilinin 
tanımı, cinsiyeti de dahil olmak üzere yazınız.

o Konuyla ilgili yayımlanmış makaleniz, ortaya çıkardığınız 
benzeri ürün ve servis varsa bahsediniz.

o Önerilen işle ilgili önemli altyapı ve/ veya teknik ekipmanın 
önemli kalemlerinin tarifini belirtiniz.



4.1 Katılımcılar

o Her bir ortak için, kendi işletmelerinin normal işinin kısa bir 
açıklamasını ekleyin, bu projeye katılmalarındaki temel 
motivasyonunuzdan, esas olarak üstleneceğiniz rolden ve 
ediniğiniz benzeri deneyimlerden bahsedin.

o Projede kilit roller üstlenecek personelinizin yaklaşık 5-8 
satırlık mini bir CV’sini ekleyin.

o Bu bölümde sayfa limiti bulunmamaktadır.



Proje Yönetim Yapısı Örneği



Ekip Üyeleri
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