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Proje Teklif Qalnlan

Ilgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanhlr Sanayi Bolgeleri Genel Miidtirliigii,ntin 2g. 12.2020
tarih ve 8.2184625 sayrh yazrsr.

llgi yazrda. KOSGEB tarafindan yririittilen, Avrupa Birli[i igletmelerin ve KOBi,lerin RekabetEdebilirligi (COSME) programr kaps Aracilt{t;
Altm.lanrun Kolaylasttnlmast igin Bag Links forPublic Procurement of Innovation proje te
yaymlandrlr ve agrlan ga1riara iligkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluglara
yonelik de efiitimlerin ve gahgtaylann dtizenlen lifii belirtilmektedir.

Bu kapsamda etkinliklerin takibi adresinden yaprlabilmekte olup, soz
konusu ga[nmn katilrmcrlarrnrza du ca ederim.

Saygrlarrmla,

e-imzaltdu
O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter
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T.C.
SANAYI VE TEKNOLOJi BAKANLIGI

Sanayi Biilgeleri Genel Miidtirliigi

Sayr zE-29359842-453.99-2184625

Konu:Organize Sanayi Biilgeleri ile itgili
Difer igler

28t12t2020

itgi

ORGANIZE SANAyi nOr,CEr,nni usr KURULU$UNA

: 25.72.2020 tarih ve 2176237 savrh vazr.

KOSGEB tarafindan yiiri.itiilen, Avrupa Birli[i igletmelerin ve KOBi'lerin Rekabet Edebilirli[i
(COSME) Programmtn bilegenlerinden biri olan "Qergeve Kogullarrn iyilegtirilmesi" bilegeni altrnda

"inovasyon Ahmr Aracrhlr: inovatif Kamu Ahmlarrnrn Kolaylagtrnlmasr igin Baplantrlar

olugturma-Creating Links for Facilitation of Public Procurement of Innovation
(COS-LINKPP-2020-2-05)" proje teklif ga[nsrna iligkin bilgiler yazr ekinde yer almaktadrr.

Aynca, Katrhm Oncesi Yardrm Aracr (IPA) Rekabetgi Sektorler Programr altrnda KOSGEB

tarafindan tasarlanan ve geligtirilen "COSME Programmm Koordinasyonunun Gtiglendirilmesi, Tamtrmr

ve Yararlantctlann Kapasitelerinin Artrrrlmasr- COSME Trirkiye Teknik Destek Projesi yiirtitiilmektedir.

Proje kapsamtnda, agtlan ga$riara iligkin teklif yazmapotansiyeline sahip kurum/kuruluglanmrza

yonelik elitim ve gahqtaylar dtizenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden

yaprlabilir.

Bahsi geqen galrrlarrn ve efitim duyurusunun bagvuru yapabilecek paydaglannrza duyurulmasr ve

tatafrntzcabagvuru yaprlmasr halinde ise; Genel Miidtirltigtimtizebllgiverilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim.

Soner ERKEK
Genel Miidiir a.

Genel Mtidiir Yardrmcrsr V.

Ek: COSMElnnoBroker_Cagri ( I )

I3u belge giivenli elektronik irnza ile irnzalarnnrgtr.

Telefon :(03 l2)201581 5

Faks:(03 l2)2015823



I\B COSME PROGRAMI

inovasyon Altmr Aracrhfir: inovatif Karniu Ahmlannrn Kolaylagtrrrlmasr igin Bafilantrlar olugturma
Konulu Qafrr

COS.LINKPP.2O2O.2-05

"Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of public procurement of
Irutovation"

Amacr ve Kapsaml:

Avnrpa Birlili'nin, EU 2020 adrm verdi!i 2020 yrhna yonelik stratejisini tanrmlayan ana politikalardan
biri "Ktiresellegen Qa[ igin Sanayi Politikasr" olarak belirlenmigtir. Bu si.iregte, AB iilkelerinde ekonomik
faaliyette bulunan igletmelerin %o 90'ndan lazlasrm temsil eden KoBi'lere <izel onem atfedilmektedir, Bu
kapsamda Birlik tarafindan, 2014-2020 ytllannr kapsayan krsaca coSME (igletmelerin ve KoBi,lerin
Rekabet Edebilirligi Programr) olarak adlandrrrlan bir program ortaya konulmugtur. KosGEB, CosME
Programmrn ulusal koordinatori.idrir,

COSME programlnln biitgesi, ana eylemler olan;

. KoBi'lerin finansmana erigiminin a.rttnlmasr.

. Pazarlara erigiminin iyilegtirilmesi,

. 
Qergeve kogullann geligtirilmesi ve

. Giriqimcililin tegvik edilmesi

amacryla 7 yrl igin 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmigtir.

cosME Programt kapsamtnda "inovasyon Ahmr Aracrhlr: ihovatif Kamu Ahmlanmn Kolaylagtrrrlmasr
igin Baflantrlar olugturma" proje teklif ga$rsr yayrmlanmrgtr. Q,aprrya dair ozet bilgi aga[rda
sunulmaktadrr.

KoBi'lerin kamu ahmlaflna erigimi oldukga srnrrh olup, kamu sekt6ri.i, igletmelerin yenilikgi iiriinleri ve
hizmetlerinin satrn almmastnda cinemli llir rol iistlenebilir. yenilikgi gtiziimlerin Kamu Ahmlarr
gergevesinde bu galrr ile inovasyonun kimu ahmrnr kolaylagtrrmak igin siirdiirtilebilir bir yontem
geligtirerek ve uygulayarak inovasyon Ahmr Aracrhlr iglevini tistlenebilecek yararlamcrlar
desteklenecektir.

Kamu altmlanntn yeni inovatif gcizrimlerin rsatrn alnmasr igin kullamlmasr hentiz genig bir alcr kitlesine
sahip olmayan bu goziimler igin biiyiik dnem tagrmaktadrr. ihovatif ku-u" ahmlan iki qekilde
gergeklegmektedir:

- inovasyon geligtirme siirecinin satrn almmasr
- inovatif iiriiniin satn almmasr



Ilk durumda inovatif kamu altmt siireci heni.iz var olmayan tiriinlerin, ozelliklerin veya hizmetlerin
aragtrma geligtirmesiyle baglamaktadrr. Kamu ahmr yaprlmadan once ihtiyaglar net bir gekilde ortaya
konur ve bu ihtiyaglarr en iyi gekilde kargrlayacak gtiziimler desteklenir. Diler durumda ise kamu ahmr
hi,lihanrda sektorde var olan inovatif/yenilikgi iiriinlerin satm almmasr ile gergeklegir. Ancak inovatif
kamu altmlarr giintimiizde kamu otoritelerinin bu konuda yeterince tecriibeye ve kaynala sahip olmamasr,
KOBI'lerin kamu ahmlanna ddhil olurken zorlanmasr ve inovatif/yenilikgi iiri.inlerin ilk etapta az sayrda
altct bulmasr sebebiyle igletmeler tarafindan iiretime baqlama istelinin az olmasr gibi sorunlarla
kargrlaqmaktadrr.

Bu gafrrmn genel amacr COVID-l9 salgrnrndan etkilenen Arnrpa ekonomisinin iyilegmesine katkrda
bulunmak ve daha yegil, dijital, sosyal bir Avrupa igin yatrnmda bulunmaktr. Bu ga$r kapsammda kamu
altmt temsilcileri, inovasyon qirketleri (ozellikle KOBi'ler ve yeni kurulan iqletmeler) ve yenilik
ekosistemleri (yatrnmcrlar, aragtrrmacrlar, kiimeler, ya$ayan laboratuvarlar vb,) inovasyon Ahmr Aracrsr
tarafindan bir ar ay a getirilecektir.

inovasyon altmlannn gergeklegmesinin hedeflendi[i alanlar salhk, gevre, stirdiirtilebilirlik, enerji,
ulagtm, dijitallegme ve kamu hizmetlerinin modernlegmesi olarak srralanabilir.

Bu galrr COSME 2017 i9 Programr altrnda gekillenen InnoBroker 1 (COS-LINKPP-2017-2-02)
projesinin grktrlannt takip etmektedir ancak kesinlikle bu projenin devamr olarak goriilmemelidir.
Projenin ana amacl Avrupa'da inovasyon ahmr aracrhlrn geligtirilmesi ve stirdiiriilmesidir. InnoBroker I
projesi ile ilgili detayh bilgiye ulagmak igin aga[rdaki linkler incelenebilir:

- Inovasyon Ahmr Aracrsr: ig Modeli

model.pdf

- Innovasyon Ahmr Aracrsr: Maaliyetler ve Faydalar

"h!1prllq_c._eu!rp_ir,-e]y'-easm-e/.ti"t_s.sb__as$"e_9j"r..-el.E_levdf J*!t t3l lyr_rs.p_cf

Uygun Proje Aktiviteleri

I. inovasyon Ahmt Aracrsr'nrn gorevleri gu 3 nokta dikkate almarak netlegtirilmelidir:
. inovasyon ekosistemi ve kamu ahmr temsilcileri arasrnda temas noktasr olmasr
. inovasyon kamu alrnt si.irecinde aktif bir kolaylagtrrrcr rolti iistlenmesi
. ihovasyon kamu alrrnt deneyiminin AB iginde yaygrnlagmasma yardrmcr olmasr

[' Avrupa inovasyon Ekosistenri igerisinde kamu ahmr aktrirlerinden oluqan bir apolugturulmahdl:

Kamu ahmr yetkilileri igin inovasyon kiiltiiriini.i tegvik eden aktiviteler diizenlenmeli, ek olarak inovasyon
ekosistemlerinin biittin paydaglan kamu ahmlarr hakkrnda bilgilendirilmelidir. Bu aktiviteler sayesinde
KOBi'ler ve yeni kurulan iqletmeler kamu ahmlanna hitap edecek inovatif qdztimleri daha kolay
tiretebilecektir.

A[ olugturma aktiviteleri aga[rdaki dzelliklere sahip olmahdrr:



' Yiiriitiilecek ag olugturma aktiviteleri en az iki farkh COSME iilkesinden inovatif kamu ahmr
yetkililerini ve inovasyon ekosistemi paydaqlannr (KoBi'ler, kulugka merkezler, start-uplar
gibi) bir araya getirmelidir;

o Kattltmcllann ulagrm masraflan da ddhil olmak izere alolugturma aktivitesinin biitiin loiistik
masrafl an kargrlanmahdrr;

o Kattltmctlar arasmda paylagtmtn en etkili gekilde yaprlmasmr sallayacak driital bir platform
olugturulmah ve yonetilmelidir;

o EEitim, gahgtay, yaratrctltk etkinlikleri gibi en az 5 adetinovasyon etkinlifii dtizenlenmelidir.

Teklif, a$ oluqturma aktivitesi igin daha once kurulan ve kullamlan bir agr igerebilir.

III' Kamu ahmr temsilcilerine ihtiyaglanmn tammr igin destek olunmaldr:

Kamu altmr temsilcilerine gu anda ihtiyag duyduklarr veya yakrn zamanda ihtiyag duyacaklal
teknolojilerin inovatif kamu ahmlan ile giderilmesi igin gerekli destek proje kapsamrnda olugturulacak
afirn da yardrmryla sa[lanmahdr. Bu kapsamda <incelikle kamu ahmr yetkililerine ihtiyaglarrnrn
belirlenmesi igin yardrmcr olunmaltdrr. Belirlenen ihtiyaglar tedarikgiler ile paylagrlarak en uygun goziim
aranacaktr. Aranan goziim ve tedarikgi bulunduktan soffa kontrat si.irecinde de bu destek devam
edecektir. Kamu ahmr yetkilileri bu hibe sozlegmesinin sriresi bitmeden ahmlannr gergeklegtirmelidir. Bu
ahmlar igin olugacak maliyetler proj e biitgesinden desteklenmeyecektir.

IV' Kamu ahmr siireglerinde talep gdrebilecek olan inovatif iiriinlerin veya hizmetler belirlenmelidir:

Bu iininler/hizmetler agalrdaki ozeiliklere sahip olmahdrr:

. Uriin veyahizmet KoBi'ler veya start-uplar tarafindan saSlanmahdrr;
e Ticarilegme potansiyeli ytiksek ve artrmsal inovasyon yerine yrkrcr inovasyon geklinde form

alan iiriin ve hizmetler tercih edilmelidir. Urtin veya hizmetin heniiz geligme agamasrnda
bulunmasr zorunlu bir kriter delildir. Hdlihazrrda piyasada var olan ancak kamu almlarr
kapsammda kendine yer bulamamrg inovatif iiriin veya hizmetler de proje kapsamma
girmektedir;

r Sdz konusu iiriin safhk hizmetleri, gewesel siirdririilebilirlik, enerji verimliligi, mobilite ve
ulagrm sorunlart, dijital d6niigiim ve kamu hizmetlerinin modernizasyonu konulalnda gdziim
saflamahdrr.

Paydaglar arasmda ftnansman, ticaret ve teknoloji alanlarmda bilgi paylaqrmr gtiglendirilmelidir:
o ihovatif iiriin ve hizmet iireticilerine goziimlerini en iyi gekilde ticarilegtirmeleri igin

inovasyon ve teknoloji yonetimi alanlannda destek verilmelidir.
o Kamu fonlan ve ozel fonlar gibi uygun finansman firsatlan tamtrlmaldrr.
r Kamu ahmr temsilcileri ve inovasyon eko-sistemleri arasmda igbirlipine dayah gahgma igin

y6ntemler olugturulmah ve geligtirilmelidir.
Proje konsorsiyumundan en fazla 2 katrhmcmm baglangrg toplanhsma katrhm maliyetleri
karqrlanmahdrr. Toplantr dcinemin salhk kogullan dikkate ahnarak online olarak gergeklegtirilebilir.

V.

VI.



Zaman Planr:

AEamalar Tarih (Tahmini)

Jon Basvuru Tarihi 25 $ubat 2021, 17:00 (Brtiksel Saati)

De[erlendirme Dcinemi Mart-Nisan 2021

B aqwru sahiplerinin bilgilendirilmesi Mays202l

Flibe anlaqm alar n imzalanmas I Aiustos 2021

-aaliyetlerin baglangrg tarihi EyfiI202l

AB Finansmanr:

Projenin eg finansmanr igin aynlan toplam biitge 1.500.000 Avro ,dur

EASME'nin 2 proje fonlamasr beklenmektedir.

Proje bagrna diigen hibe miktan 750.000 Avro'dur.

Hibe miktan uygun harcamalann maksimum o/o9},tkadar olacaktrr.

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin agaprdaki iizelliklere sahip konsorsiyrmlar tarafindan sunulmasr gereklidir.

o Ba$vurular AB iiye iilkelerine ve COSME Programr'na katrlan iilkelere agrktrr.
. En az 3 en fazla 6 ortaktan olugan konsorsiyumlar bagvuru yapabilir.
o Kar amacr gi.itmeyen kuruluglar (ozel veya kamu), kamu kurumlarr, uluslararasr kuruluglar,

tiniversiteler veya efitim kurumlarr, aragtrrma merkezleri, 6zel ve kar amacr gi.iden kuruluglar,
ticaret ve sanayi odalan bagvuru sahibi olabilir.

o Proje stiresi 36 ay olmahdrr ancak 34 aydan krsa planlanmrg projeler kabul edilmeyecektir.

Tekliflerin Sunulmasr:

Teklifler elektronik olarak 25 $ubat 2021 saatz 17.00'ye (Briiksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik bagvuru yapmadan 6nce "Bagvuru Sahipleri igin Rehber" dokiiman ve tiim detaylan igeren
"Qa!n Metni" tam olarak incelenmelidir.

itgili Dokiimanlar
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