ÖZET BİLGİ FORMU
STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• İşletmelerin proje başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• KOBİ’lerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin
yerlileştirilmesi, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi
kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
• Hedef ürünler şunlardır:
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrikli teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)
• Toplam destek tutarı hibe ve faizsiz kredi olarak en fazla 5.000.0000 TL’dir. Hibe oranı %70 olup,
makine teçhizat için ilave olarak %30 oranında faizsiz kredi verilebilmektedir. Alınacak olan makineteçhizat-yazılımın yerli malı olması durumunda hibe oranına %15 ilave edilmektedir.
• Makine-teçhizat, yazılım, personel, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune,
eğitim ve danışmanlık, tasarım, hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.
• İşletme, Stratejik Ürün Destek Programından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.
• KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan işletmeler aynı ürün için Stratejik
Ürün Destek Programından yararlanamaz.
• Faizsiz kredi için oluşacak teminat giderleri %100 oranında desteklenmektedir.
• Proje süresi en fazla 36+6 ay olmalıdır.
• 2. el makine-teçhizat en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.
• İşletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile işbirliği yaparak başvurabilir.
3) Başvuru Dönemi
1 Dönem Başvuruları 1 Ocak- 31 Mart 2018 arası, 2. Dönem Başvuruları 1 Temmuz-30 Eylül arası
1. Başvuru Yeri
KOSGEB Hizmet Merkezi, online başvuru için http://destek.kosgeb.gov.tr/

