
 

 

 

 INNOSUP-02-2016 European SME innovation Associate – pilot 

Bu çağrı 90 KOBİ'ye ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin diğer ülkelerdeki araştırma görevlileri ile birlikte yenilikçi 
iş fikirleri bulma imkânı sağlayacaktır. Ayrıca KOBİ'lerin ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin (start-up),  aranan 
niteliklere sahip araştırmacıların olmaması veya maliyetin yüksek olması gibi nedenlerle, alanında uzman 
araştırmacıları istihdam edememeleri sorununu ortadan kaldırarak, işletmelerin yenilikçilik faaliyetleri ve büyümeleri 
için önem taşıyan alanlarda uzmanlık bilgisine erişmelerine imkan sağlayacaktır.  

Uygun Başvuru Sahipleri 

İşletmeler 
Ülkemizdeki tüm KOBİ'ler  “Araştırma ve Yenilikçilik Katılım Portalı”na kayıt yaptırarak bu hibeden faydalanabilirler 
(https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi).  

Bu çağrıdan faydalanmak isteyen KOBİ’lerimizin AB’nin KOBİ tanımı uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan üst sınırlara 
uyması gerekmektedir. 

KOBİ Kategorisi Personel Sayısı Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 

Orta < 250 ≤ 50 milyon avro ≤ 43 milyon avro 

Küçük < 50 ≤ 10 milyon avro ≤ 10 milyon avro 

Mikro < 10 ≤ 2 milyon avro ≤ 2 milyon avro 

 

Araştırma Görevlileri 
Başvuru yapacak araştırma görevliler irinin doktora derecesine sahip olması, iş ilanında belirtilen alanda uzmanlığının 
olması ve uluslararası hareketlilik kriterlerine uyması beklenmektedir. 

 

Uygun Başvuru Sahibi KOBİ ve Araştırma Görevlilerine Sağlanacak AB Desteği 

1. Uluslararası Görünürlük 
Tüm başvuru sahiplerinin AB'nin “Araştırma Görevlisi Hareketliliği Portalı” EURAXESS’den 
(http://ec.europa.eu/euraxess/) faydalanmasına imkân sağlanacak ve böylece araştırma görevlileri açık iş ilanlarını 
takip etmeleri imkânı 

2. Mali Destek 
Projeden başarılı olan KOBİ'ler istihdam edecekleri araştırma görevlisinin maaş,  5000 Avroya kadar taşınma 
maliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden kullanılmak üzere seyahat ve yolluk ücreti ödemelerini karşılamak üzere ilave 
kaynağa erişebileceklerdir. 
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Önemli tarihler 
 Son Başvuru Tarihi : 30 Haziran 2016 

 KOBİ’lerin iş ilanının yeterliliğini ölçmeleri için başvuru yapmadan önce fikir ve iş ilanlarını test edebilecekleri 
son tarih 30 haziran 2016  

 Hibe anlaşmalarının imzalanacağı son tarih: 28 Şubat 2017 

 Iş ilanlarının yayımlanma tarihi 1 Mart – 30 Nisan 2017 

 İşe alımlar: Mayıs-Haziran 2017 

 Araştırmacıların işe başlama tarihi: 1 Eylül 2017 

 

Prosedürler 
1. ECAS Hesabınızı oluşturun ve hesaba giriş yapın https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi  
2. Katılımcı Portalına KOBİ veya işletmenizi kaydettirin. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
3. KOBİ bireysel değerlendirmenizi tamamlayın 
4. Çağrı sayfasını dikkatle okuyun 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-innosup-
02-2016.html 

5. Başvurunuzu ekli ve Bakanlığımız Açık Çağrılar sekmesinde yer alan aşağıdaki linke tıklayıp, belgeleri indirerek 
tamamlayın. 

templates.zip  http://bit.ly/1B1CTWM  

6. 30 Haziran 2016’a kadar başvuru belgelerinizi yükleyin  

 

Önemli Linkler 
 

Detay için https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate 

Başvuru için  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-
innosup-02-2016.html# 

Online Ufuk 2020  Kılavuzu için http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 

 
Portala üyelik İçin 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and+2+Logging+in+and+Selecting+a+To
pic  
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