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KOCAELİ GEBZE DİLOVASI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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İlgi

Tarih
Sayı
Konu

: 30/12/2020
: GS.2020/ 1361
: COSME Programı Kapsamında
Proje Teklif Çağrıları

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2020
tarih ve E.2184625 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, KOSGEB tarafından yürütülen, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet
Edebilirliği (COSME) Programı kapsamında "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu
Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar oluşturma/Creating Links for Facilitation of
Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" proje teklif çağrısının
yayımlandığı ve açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara
yönelik de eğitimlerin ve çalıştayların düzenlendiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilmekte olup, söz
konusu çağrının katılımcılarınıza duyurulması hususunu rica ederim.
Saygılarımla,

e-imzalıdır
O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

Ek :Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2020 tarih ve
E.2184625 sayılı yazısı (5 sayfa)
Dağıtım:
İşletmedeki Organize Sanayi Bölgeleri.
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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-29359842-453.99-2184625
Konu :Organize Sanayi Bölgeleri ile İlgili
Diğer İşler

28/12/2020

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞUNA
İlgi

: 25.12.2020 tarih ve 2176237 sayılı yazı.

KOSGEB tarafından yürütülen, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği
(COSME) Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında
“İnovasyon

Alımı
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(COS-LINKPP-2020-2-05)” proje teklif çağrısına ilişkin bilgiler yazı ekinde yer almaktadır.
Ayrıca, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB
tarafından tasarlanan ve geliştirilen “COSME Programının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı
ve Yararlanıcıların Kapasitelerinin Artırılması- COSME Türkiye Teknik Destek Projesi yürütülmektedir.
Proje kapsamında, açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlarımıza
yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden
yapılabilir.
Bahsi geçen çağrıların ve eğitim duyurusunun başvuru yapabilecek paydaşlarınıza duyurulması ve
tarafınızca başvuru yapılması halinde ise; Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Genel Müdür Yardımcısı V.
Ek: COSMEInnoBroker_Cagri (1)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:67153CAD-5E5B-459E-9EDC-5416F22B782D
Belge Doğrulama Adresi:https://e-belge.sanayi.gov.tr/
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA

Telefon :(0312)2015815
Faks:(0312)2015823

Kep:sanayiveteknolojibakanligi.sanayibolgeleri@hs01.kep.tr

Bilgi İçin: Uğur ÖZDEMİR Mühendis
e-posta:ugur.ozdemir@sanayi.gov.tr

QRKOD

AB COSME PROGRAMI
İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma
Konulu Çağrı
COS-LINKPP-2020-2-05
“Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of
Innovation”

Amacı ve Kapsamı:
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 programının bütçesi, ana eylemler olan;
•

KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

•

Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

•

Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

•

Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
COSME Programı kapsamında “İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması
için Bağlantılar Oluşturma” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda
sunulmaktadır.
KOBİ'lerin kamu alımlarına erişimi oldukça sınırlı olup, kamu sektörü, işletmelerin yenilikçi ürünleri ve
hizmetlerinin satın alınmasında önemli bir rol üstlenebilir. Yenilikçi çözümlerin Kamu Alımları
çerçevesinde bu çağrı ile inovasyonun kamu alımını kolaylaştırmak için sürdürülebilir bir yöntem
geliştirerek ve uygulayarak İnovasyon Alımı Aracılığı işlevini üstlenebilecek yararlanıcılar
desteklenecektir.
Kamu alımlarının yeni inovatif çözümlerin satın alınması için kullanılması henüz geniş bir alıcı kitlesine
sahip olmayan bu çözümler için büyük önem taşımaktadır. İnovatif kamu alımları iki şekilde
gerçekleşmektedir:
-

inovasyon geliştirme sürecinin satın alınması
inovatif ürünün satın alınması

İlk durumda inovatif kamu alımı süreci henüz var olmayan ürünlerin, özelliklerin veya hizmetlerin
araştırma geliştirmesiyle başlamaktadır. Kamu alımı yapılmadan önce ihtiyaçlar net bir şekilde ortaya
konur ve bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak çözümler desteklenir. Diğer durumda ise kamu alımı
hâlihazırda sektörde var olan inovatif/yenilikçi ürünlerin satın alınması ile gerçekleşir. Ancak inovatif
kamu alımları günümüzde kamu otoritelerinin bu konuda yeterince tecrübeye ve kaynağa sahip olmaması,
KOBİ’lerin kamu alımlarına dâhil olurken zorlanması ve inovatif/yenilikçi ürünlerin ilk etapta az sayıda
alıcı bulması sebebiyle işletmeler tarafından üretime başlama isteğinin az olması gibi sorunlarla
karşılaşmaktadır.
Bu çağrının genel amacı COVID-19 salgınından etkilenen Avrupa ekonomisinin iyileşmesine katkıda
bulunmak ve daha yeşil, dijital, sosyal bir Avrupa için yatırımda bulunmaktır. Bu çağrı kapsamında kamu
alımı temsilcileri, inovasyon şirketleri (özellikle KOBİ’ler ve yeni kurulan işletmeler) ve yenilik
ekosistemleri (yatırımcılar, araştırmacılar, kümeler, yaşayan laboratuvarlar vb.) İnovasyon Alımı Aracısı
tarafından bir araya getirilecektir.
İnovasyon alımlarının gerçekleşmesinin hedeflendiği alanlar sağlık, çevre, sürdürülebilirlik, enerji,
ulaşım, dijitalleşme ve kamu hizmetlerinin modernleşmesi olarak sıralanabilir.
Bu çağrı COSME 2017 İş Programı altında şekillenen InnoBroker 1 (COS-LINKPP-2017-2-02)
projesinin çıktılarını takip etmektedir ancak kesinlikle bu projenin devamı olarak görülmemelidir.
Projenin ana amacı Avrupa’da inovasyon alımı aracılığın geliştirilmesi ve sürdürülmesidir. InnoBroker I
projesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linkler incelenebilir:
- Inovasyon Alımı Aracısı: İş Modeli
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/d1.1_811311_innovation_procurement_broker_business_
model.pdf
- Innovasyon Alımı Aracısı: Maaliyetler ve Faydalar
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/d1.3_811311_cost_benefit_analysis.pdf

Uygun Proje Aktiviteleri
I.

II.

İnovasyon Alımı Aracısı’nın görevleri şu 3 nokta dikkate alınarak netleştirilmelidir:
 İnovasyon ekosistemi ve kamu alımı temsilcileri arasında temas noktası olması
 İnovasyon kamu alımı sürecinde aktif bir kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi
 İnovasyon kamu alımı deneyiminin AB içinde yaygınlaşmasına yardımcı olması
Avrupa İnovasyon Ekosistemi içerisinde kamu alımı aktörlerinden oluşan bir ağ oluşturulmalıdır:
Kamu alımı yetkilileri için inovasyon kültürünü teşvik eden aktiviteler düzenlenmeli, ek olarak inovasyon
ekosistemlerinin bütün paydaşları kamu alımları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu aktiviteler sayesinde
KOBİ’ler ve yeni kurulan işletmeler kamu alımlarına hitap edecek inovatif çözümleri daha kolay
üretebilecektir.
Ağ oluşturma aktiviteleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:







Yürütülecek ağ oluşturma aktiviteleri en az iki farklı COSME ülkesinden inovatif kamu alımı
yetkililerini ve inovasyon ekosistemi paydaşlarını (KOBİ’ler, kuluçka merkezler, start-uplar
gibi) bir araya getirmelidir;
Katılımcıların ulaşım masrafları da dâhil olmak üzere ağ oluşturma aktivitesinin bütün lojistik
masrafları karşılanmalıdır;
Katılımcılar arasında paylaşımın en etkili şekilde yapılmasını sağlayacak dijital bir platform
oluşturulmalı ve yönetilmelidir;
Eğitim, çalıştay, yaratıcılık etkinlikleri gibi en az 5 adet inovasyon etkinliği düzenlenmelidir.

Teklif, ağ oluşturma aktivitesi için daha önce kurulan ve kullanılan bir ağı içerebilir.
Kamu alımı temsilcilerine ihtiyaçlarının tanımı için destek olunmalıdır:

III.

Kamu alımı temsilcilerine şu anda ihtiyaç duydukları veya yakın zamanda ihtiyaç duyacakları
teknolojilerin inovatif kamu alımları ile giderilmesi için gerekli destek proje kapsamında oluşturulacak
ağın da yardımıyla sağlanmalıdır. Bu kapsamda öncelikle kamu alımı yetkililerine ihtiyaçlarının
belirlenmesi için yardımcı olunmalıdır. Belirlenen ihtiyaçlar tedarikçiler ile paylaşılarak en uygun çözüm
aranacaktır. Aranan çözüm ve tedarikçi bulunduktan sonra kontrat sürecinde de bu destek devam
edecektir. Kamu alımı yetkilileri bu hibe sözleşmesinin süresi bitmeden alımlarını gerçekleştirmelidir. Bu
alımlar için oluşacak maliyetler proje bütçesinden desteklenmeyecektir.
Kamu alımı süreçlerinde talep görebilecek olan inovatif ürünlerin veya hizmetler belirlenmelidir:

IV.

Bu ürünler/hizmetler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:





V.

VI.

Ürün veya hizmet KOBİ’ler veya start-uplar tarafından sağlanmalıdır;
Ticarileşme potansiyeli yüksek ve artımsal inovasyon yerine yıkıcı inovasyon şeklinde form
alan ürün ve hizmetler tercih edilmelidir. Ürün veya hizmetin henüz gelişme aşamasında
bulunması zorunlu bir kriter değildir. Hâlihazırda piyasada var olan ancak kamu alımları
kapsamında kendine yer bulamamış inovatif ürün veya hizmetler de proje kapsamına
girmektedir;
Söz konusu ürün sağlık hizmetleri, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, mobilite ve
ulaşım sorunları, dijital dönüşüm ve kamu hizmetlerinin modernizasyonu konularında çözüm
sağlamalıdır.

Paydaşlar arasında finansman, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgi paylaşımı güçlendirilmelidir:
 İnovatif ürün ve hizmet üreticilerine çözümlerini en iyi şekilde ticarileştirmeleri için
inovasyon ve teknoloji yönetimi alanlarında destek verilmelidir.
 Kamu fonları ve özel fonlar gibi uygun finansman fırsatları tanıtılmalıdır.
 Kamu alımı temsilcileri ve inovasyon eko-sistemleri arasında işbirliğine dayalı çalışma için
yöntemler oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
Proje konsorsiyumundan en fazla 2 katılımcının başlangıç toplantısına katılım maliyetleri
karşılanmalıdır. Toplantı dönemin sağlık koşulları dikkate alınarak online olarak gerçekleştirilebilir.

Zaman Planı:
Aşamalar
Son Başvuru Tarihi
Değerlendirme Dönemi
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Hibe anlaşmaların imzalanması

Tarih (Tahmini)
25 Şubat 2021, 17:00 (Brüksel Saati)
Mart-Nisan 2021
Mayıs 2021
Ağustos 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Eylül 2021

AB Finansmanı:
Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.500.000 Avro ’dur
EASME’nin 2 proje fonlaması beklenmektedir.
Proje başına düşen hibe miktarı 750.000 Avro’dur.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %90'ı kadar olacaktır.
Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.






Başvurular AB üye ülkelerine ve COSME Programı’na katılan ülkelere açıktır.
En az 3 en fazla 6 ortaktan oluşan konsorsiyumlar başvuru yapabilir.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar,
üniversiteler veya eğitim kurumları, araştırma merkezleri, özel ve kar amacı güden kuruluşlar,
ticaret ve sanayi odaları başvuru sahibi olabilir.
Proje süresi 36 ay olmalıdır ancak 34 aydan kısa planlanmış projeler kabul edilmeyecektir.

Tekliflerin Sunulması:
Teklifler elektronik olarak 25 Şubat 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 Dokümanlar
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp2020-2-05_en.pdf

