
İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME
VE İLERİ TEKNOLOJİ ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN

GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

2019
YILI PROJE
TEKLİF ÇAĞRISI



TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

*(Söz konusu tutarın 7.500.000-TL’si Öncelik 1 kapsamında,
2.500.000-TL’si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

REFERANS NO

22.11.2019 Saat 23:50

İNTERNET ÜZERİNDEN
(KAYS) SON BAŞVURU

TARİHİ

29.11.2019 Saat 17:00

TAAHHÜTNAME
SON TARİHİ

10.000.000,00-TL*

BÜTÇE
Kâr Amacı Gütmeyen

Kuruluşlar İçin
%25 - %90 

DESTEK ORANI
Kâr Amacı Güden

Kuruluşlar İçin
%25 - %50 

DESTEK ORANI

Asgari 25.000-TL
Azami 500.000-TL 

DESTEK TUTARI

Asgari 150.000-TL
Azami 500.000-TL 

DESTEK TUTARI

6 - 18 Ay

PROJE SÜRESİ
Öncelik 1 Öncelik 2

KÂ
R AMACI GÜDEN

K
Â

R A

MACI GÜTMEYEN



GENEL AMAÇ

ÖZEL AMAÇ

Ankara’nın yüksek katma değer ve 
teknoloji odaklı ekonomik yapısı-
nın güçlendirilmesi.

İleri teknolojili ürünlerin ticarileşti-
rilmesine yönelik olarak işletmele-
rin ve ileri teknoloji alanına yönelik 
mesleki eğitimin desteklenmesi ile 
Ankara’da girişimcilik ve yenilikçilik 
ekosisteminin güçlendirilmesi ve 
ileri teknoloji ürünlerde ithal ikame 
oranlarının artırılması.

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi
Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri
Öncelik 1 İçin
 İşletmeler
(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve   
teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin
 İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
 Meslek Yüksekokulları
 Mesleki Eğitim Merkezleri
 Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faali-  
 yetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabi-
leceklerdir.

ÖNCELİKLER



ÖRNEK PROJE KONULARI

İşletmelerin AR-GE sonucunda geliştirdiği, prototipi hazır olan ürünlerinin seri 

üretime geçirilmesi için kapasite artırma faaliyetlerini içeren projeler,

İleri teknolojili ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetle-

rini içeren projeler,

İleri teknolojili ürünlerin üretim, tasarım, markalaşma, pazarlama vb. süreçle-

rinin dijital dönüşümüne ilişkin projeler, (Projeye konu ürünün TRL 6 ve üstü 

teknoloji hazırlık düzeyinde olması gerekmektedir.) 

İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların pazara giriş yapmak, ih-

racata başlamak veya ihracatı geliştirmek üzere gerekli belgeleri (ISO ve TSE 

standartları, CE işareti alımı hizmetleri, marka tescili işlemleri vb.)  sağlamasına 

yönelik faaliyetler içeren projeler,

İleri teknolojili ürün için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonları sağlamaya 

yönelik faaliyetler içeren projeler.

Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları 



Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin veya bunların bağlı olduğu il/ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin OSB’ler ile istihdam garantili ortaklıkların kurul-

masına yönelik projeleri,

Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin veya bunların bağlı olduğu il/ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitim kapsamın-

da altyapı kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeleri,

Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin veya bunların bağlı olduğu il/ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde yeni-

likçi yöntem ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeleri,

Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin veya bunların bağlı olduğu il/ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde işbir-

liği ve network oluşturulmasına yönelik projeleri, 

Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin veya bunların bağlı olduğu il/ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde tek-

noloji, bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştirilmesine yönelik projeleri,

Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları



Başvurular KAYS-PFD modülü üzerinden  

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) yapılır ve 

bu şekilde elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmez.

KAYS-PFD sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir:

EK A : Başvuru Formu 

EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3)

EK C : Mantıksal Çerçeve 

EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri 

BAŞVURU FORMU VE EKLERİ

Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde 
Ajans’ın internet sitesinde (www.ankaraka.org.tr) yayımlanır.

Sorularınızı, taahhütnamelerin e-imza ile imzalanması veya fiziki tesli-
mi için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, elektronik posta ile  
mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)



ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

Ajans internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) 

KAYS-PFD modülüne giriş yapılarak “Sisteme 

Kaydol” bağlantısı tıklanır. Kayıt Formu Ekranı’nda 

“Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolü seçilerek siste-

me kaydolunur. Kayıt tamamlandıktan sonra tekrar 

KAYS-PFD Giriş Sayfası’na gidilip Kullanıcı Adı ve 

Şifre bilgileri girilerek sisteme giriş yapılır. Gelen say-

fada talep edilen “Onay Kodu“ alanına e-posta ad-

resine gelen kod girilir.

Ana Sayfa’da Kurum/Kullanıcı/Rol İşlemleri menü-

sünden “Tüzel Paydaş İşlemleri”ne girilerek başvu-

ru sahibi ve (varsa) proje ortaklarının bilgileri girilir.

Ana Sayfa’da “Başvuru İşlemleri” menüsünden 

“Başvuru Yap” bağlantısına tıklanarak gelen sayfa-

dan Ankara ili seçilip başvuru yapılmak istenen des-

tek programı tıklanır.

Proje bilgileri sisteme girildikten sonra istenen des-

tekleyici belgeler elektronik ortama aktarılıp bir kla-

sör içerisinde toplanarak sisteme yüklenir. Başvuru 

adımları tamamlandıktan sonra “Başvuru Tamamla” 

düğmesi tıklanarak onay verilir.

Uyarı: Proje başvurusu tamamlandıktan sonra proje 

başvurusu üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz!

Taahhütnameler rehberde belirtilen son tarihe kadar 

e-imza ile imzalanır.  E-imza ile imzalanmayan taa-

hütnameler ise rehberde belirtilen son teslim tarihi-

ne kadar ıslak imzalı olarak Ajansa elden veya posta 

yolu ile teslim edilir.



ANADOLU’NUN KALBİNE EKİLEN TOHUM

ANKARA

Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde
No: 11 06460 Çankaya / ANKARA

T: 0 312 310 03 00   •   F: 0 312 309 34 07
mdp@ankaraka.org.tr   •   www.ankaraka.org.tr


