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 Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak

üzere bilimsel araştırma ve teknolojik

geliştirme faaliyetlerini desteklemek temel

amaçtır.

 Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve

Yenilik programlarıdır.

 İlki 1984 yılında başlatılmış olup; Avrupa’nın

araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini

güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini

teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri

ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB

politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini

güçlendirmek hedeflenmektedir.

 Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir

bilimsel faaliyet alanı içerisinde Ar-Ge ve

Yenilik projelerini desteklemek için kurulan

özel bir fonlama sistemi ile hayata

geçirilmektedir.
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Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir?

ATAP A.Ş.



T e m e l  H e d e f l e r

Küresel işbirlikleri yoluyla ekonomik rekabet gücünü artırmak

Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek

Yeni iş sahaları ve yatırım alanları oluşturmak

Kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara taşımak

Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek

Bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanmak

Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak

Diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere erişmek

Araştırma ve Yenilik dengesi

 Buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler

 Mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmeleri

Pazar 

Odaklı 

Aktiviteler

Son 

Kullanıcı 

Odaklı 

Aktiviteler

Ufuk 2020 Programı ile Neler Hedeflenir?

ATAP A.Ş.



Toplumsal 
Sorunlar

(30 Milyar Avro)

Sağlık

Gıda, Tarım

Enerji

Ulaşım

Çevre

Sosyal Bilimler

Güvenlik

Endüstriyel 
Liderlik

(17 Milyar Avro)

Etkileştirici ve Endüstriyel 
Teknolojilerde Liderlik

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, 
Biyoteknoloji ve İleri İmalat 

Teknolojileri (NMBP)

Uzay

KOBİ’lerde Yenilikçilik

Risk Finansmanına Erişim

Bilimsel 
Mükemmeliyet 

(25 Milyar Avro)

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Marie Skłodowska-Curie Bursları

Araştırma Altyapıları

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

4

• Toplum ile Toplum için Bilim

• Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi

• Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

• Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (JRC) (nükleer 
olmayan)

Ufuk 2020 Programı: 76 Milyar Avro

ATAP A.Ş.
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Bütçe (Milyar Avro)

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Bireysel araştırmacıların ve ekiplerinin yürüttüğü öncül araştırmaları

13,1

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

Açık yenilik alanları için ortak araştırmalar 

2,7

Marie Skłodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri (MSCA)

Uluslararası dolaşım ve kariyer gelişimi fırsatları 

6,2

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dâhil)

Dünya standartlarında araştırma olanaklarına erişim imkânları

2,5

Amaç

• Dünya standartlarında bilim yarının teknolojilerinin, mesleklerinin ve

refahın temelidir

• Araştırma yeteneğini geliştirmek, cezbetmek, korumak

• Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi

Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni

ATAP A.Ş.
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Bütçe (Milyar 

Avro)

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (LEIT)

Endüstride rekabetçiliğin artırılması ve liderliğin sağlanması için araştırma 

ve yenilik faaliyetleri: 
- Bilgi İletişim Teknolojileri 

- Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji ve İleri İmalat Teknolojileri

- Uzay 

13,6

Risk Sermayesine Erişim

Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans sağlanması

2,8

KOBİ’lerde Yenilik Programı

Her tip KOBİ için her türlü yenilik projelerinin desteklenmesi

0,6

Amaç

Yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışını sağlanmak, anahtar teknolojilere

stratejik yatırımları, Ar-Ge için özel sektör yatırımını ve yenilikçi KOBİ’leri

desteklemektir

Endüstriyel Liderlik Bileşeni

ATAP A.Ş.
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Amaç

toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yoluyla getirilen

etkili çözüm önerilerini desteklemektir.

Bütçe (Milyar Avro)

SC1 - Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 7,5

SC2 - Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, 

Denizcilik ve İç Su Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi 

3,9

SC3 - Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji 5,9

SC4 - Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 6,3

SC5 - İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler 3,1

SC6 - Değişen Dünyada Avrupa-Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı 

Toplumlar

1,3 

SC7 - Güvenli Toplumlar-Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve 

Bağımsızlığının Korunması

1,7

Toplumsal Sorunlara Çözümler

ATAP A.Ş.



Avrupa’da İnovasyonun Önündeki Engeller

Pazar oluşturabilecek kapasitede çığır açıcı ve 
yıkıcı inovasyon eksikliği

İnovasyon
Performansı

Yenilikçi start-up'ları büyütmek için gerekli olan Ar-Ge 
hibeleri ve özel yatırımlar arasındaki finansman açığı

İnovasyon
Fonlama

Mekanizması

Çok fazla ulusal ve yerel ekosistem olmasına rağmen
Avrupa çapında parçalanmışlığın devam etmesi

İnovasyon
Ekosistemi

ATAP A.Ş.



Öz 
Sermaye

Ulusal
Fonlar

Uluslararası
Fonlar

Özel
Yatırım

EIC

Hızlandırıcı

EIC

Hızlandırıcı

EIC

Hızlandırıcı

RİSK

ÖZEL YATIRIMCI İLGİSİ

İnovasyon Nasıl Fonlanır?

ATAP A.Ş.



Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) 

Çığır açıcı ve yıkıcı
fikirler için tek durak

• Herhangi bir konuda çalışan bütün fikir sahiplerine her zaman açık

• Fikirler ve ekipler temelinde en yüksek potansiyele sahip firmalar
desteklenir

Fikirden yatırıma
dinamik fonlama

• Pathfinder-Yeni gelişen teknolojiler için ileri seviye araştırma
desteği

• Hızlandırıcı-İnovatif start-up’lar için destek

• Yatırım-Özel yatırımı teşvik edecek kitle fonlama imkanı

Ekosistemler ve 
toplumlar inşa etme

• Mentörlük ve danışmanlık hizmetlerine ve bilgi ortaklarına erişim
imkanı

• Projelerle ve toplumla etkileşim kuracak uzman program 
yöneticileri

• Çığır açıcı teknolojiler için ödüller

ATAP A.Ş.



EIC Pilot Programı (2019-2020)

EIC

Pathfinder

FET-Open
FET-

Proactive

Accelerator 
(Hızlandırıcı)

SME 
Instrument

Equity 
Component

Other 
Actions

FTI
Horizon 
Prizes

Support 
ActionsATAP A.Ş.



Avrupa İnovasyon Konseyi

 Basit: Her alanda yapılacak başvurulara açık

 Disiplinlerarası çalışmayı yakalayabilmek için ön tanımlı Çağrı başlıkları bulunmuyor. 

 Diğer Avrupa girişimlerinden de erişilebilir

 Coğrafi sınırlamalar yok

 Mülakat yöntemiyle seçim: inovatörlere kendini daha iyi anlatma imkanı tanır

 Çevik: Proaktif yönetim

 Program yöneticilerinin kilit rolü bulunur

 Programı durdurma veya değiştirme esnekliğine sahip

 Mentörlük ve koçluk gibi iş hızlandırma hizmetlerine erişim imkanı

 İnovatör merkezli

 Esnek karma araçlar (hibe ve girişim sermayesi)

 Koçlar, mentörler, UİN ve AİA’lar tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri gibi çok sayıda

destek hizmeti

ATAP A.Ş.



Avrupa İnovasyon Konseyi

 EIC, çığır açıcı ve yıkıcı nitelikte, özel sektör yatırımı için aşırı riskli ve büyüme potansiyeline

sahip firmaları ve fikirleri desteklemeyi amaçlamaktadır. 

 EIC, fikir sahiplerinin geleceğin pazarlarını oluşturmalarına, özel finansmanı harekete

geçirmelerine, şirketlerini büyütmelerine yardımcı olmaktadır. 

 EIC, yenilik odaklı, risk alan ve hızlı hareket edebilen, proaktif şekilde yönetilen ve takip eden bir

yapıdadır.

İnovasyonu fikir aşamasından yatırım yapılabilir proje aşamasına taşıyabilmek için EIC araçları:

Hızlandırıcı:
Hibe ve risk 

sermayesi yoluyla
ticarileşme öncesinden

piyasaya ve ölçek
yükseltmeye

Pathfinder:
Hibe yoluyla
erken teknoloji
seviyesinden
ticarileşme öncesine

ATAP A.Ş.



Hızlandırıcı (eski KOBİ Aracı)

EIC Hızlandırıcı Nedir?

Ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş

modelleri geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefleyen yüksek riskli inovatif

fikirlere sahip, yüksek potansiyelli KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan

Ufuk2020 programıdır.

Hangi Destekler Sağlanmaktadır?

Destek kapsamında KOBİ’lere, hibe ve/veya girişim sermayesi desteği

sağlanmakta; inovasyon fikirlerini ölçeklendirmek için koçluk ve mentörlük

hizmetleri sunulmaktadır. 
ATAP A.Ş.



Neden Hızlandırıcı?

Pazar odaklı faaliyetlerin desteklendiği bir programdır.

Konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

Her zaman başvuru yapılabilmektedir.

Yalnızca KOBİ’ler başvurabilmektedir. Ortaklı başvurular geçerli değildir.

Firmaların rekabet gücünü artırmayı hedefler.

Küreselleşmek isteyen firmalar için fırsattır.

Hibe ile birlikte girişim sermayesi yatırımı alma imkanı sağlamaktadır.

Koçluk ve mentörlük gibi ek desteklerden faydalanma imkanı sunmaktadır.

ATAP A.Ş.



Finansal Destek Dışında Elde 
Edilebilecek Kazanımlar

Mükemmeliyet Mührü 
(Eşik Üstü Projeler için)

Koçluk ve Mentörlük Desteği

Uluslararası Ağlara Katılım

Programın Amacı: En az TRL 6 seviyesine gelmiş yeniliği 
ticarileştirmektir. İleri seviye inovasyon faaliyetleri ile pazar
arasındaki boşluğu doldurmayı hedefler.

Desteklenen Faaliyetler: Geliştirme, prototip 
üretimi, test, minyatürleştirme, büyütme, pazar 
uygulamaları, demonstrasyon

Başvuru Koşulu: KOBİ’ler tek başlarına başvuru
yapacaklardır.

Proje Süresi: 12-24 ay

Fonlanma 
Araçları:

Grant Blended Finance

TRL6-8 arası

faaliyetler için (%70)

Hibe: TRL6-8 arası faaliyetler için

Risk Sermayesi Yatırımı: TRL 6-9 arası

faaliyetler için

Hızlandırıcı (eski KOBİ Aracı)

ATAP A.Ş.



Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

 Yüksek Risk / Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip KOBİ’ler

 Büyüme (Scale-up) öncesi son aşamaya gelmiş ezber bozan

kavramlar

 Radikal, Pazar oluşturma potansiyeline sahip çığır açıcı yenilikler

ATAP A.Ş.



Teknoloji Hazırlık Seviyesi
• TRL1 – basic principles 

observed

• TRL2 – technology concept 

formulated

• TRL3 – experimental proof of 

concept

• TRL4 – technology validated 

in lab

• TRL5 – technology validated 

in relevant environment 
(industrially relevant environment 

in the case of key enabling 

technologies)

• TRL6 – technology 

demonstrated in relevant 

environment (industrially 

relevant environment in the case 

of key enabling technologies)

• TRL7 – system prototype 

demonstration in operational 

environment

• TRL8 – system complete and 

qualified

• TRL9 – actual system proven 

in operational environment 
(competitive manufacturing in the 

case of key enabling 

technologies; or in space)

ATAP A.Ş.



Başvuru Seçenekleri

Sadece
Hibe

Sadece TRL6-8 arası
faaliyetler için

0,5-2,5 M.€ hibe

(Toplam proje bütçesinin en
fazla %70’i)

Rızaya
bağlı hibe

Sadece TRL6-8 arası
faaliyetler için proje
bütçesinin %70’ini 

geçmeyecek şekilde 0,5-2,5 
M.€ hibe

Eğer proje TRL9 Seviyesinde
faaliyetler içeriyor ise başvuru

sahibinin rızasıyla
değerlendirme karma 
finansman yöntemine

dönüştürülür* 

Karma 
Finansman

TRL6 ve üzeri faaliyetler için
0,5-2,5 m.€ hibe ve TRL6-9 

arası faaliyetler içn 15m.€’ya 
kadar risk sermayesi

* Rıza vermeniz halinde başvuru aşamasında talep etmiş olmasanız bile risk sermayesi alma esnekliğini sunmaktadır.

ATAP A.Ş.



Mülakata 
Çağrılanlar

Mülakata 
Çağrılmayanlar

Fonlanmaya
Aday
Projeler

Eşik Üstü

Eşik Altı

Sorumlular

Başvuru Sahipleri

H2020 Değerlendirme Takımı

Hakemler

Fonlanmayacak 
Projeler

Değerlendirme Süreci

Grant

Equity
(Eğer varsa)

EIC Fonu

Sözleşme süresi:
- Hibe için 6 ay
- Yatırım için ilave 6 ay

ATAP A.Ş.



Sorumlular

Başvuru Sahipleri

H2020 Değerlendirme Takımı

Hakemler

Değerlendirme Süreci (Ön değerlendirme)

EIC Fonu

ATAP A.Ş.



Ön değerlendirme

 Kabul edilebilirlik (Admissibility)

 Okunabilir, erişilebilir, yazdırılabilir başvurular

 Tam başvurular

 Uygunluk (Eligibility)

 KOBİ’ler tek başlarına başvuru yapmalı

 KOBİ tanımına uygunluk (AB tanımına göre kontrol)

 Ülke kontrolü (üye ülkeler ve asosiye ülkeler)

 Her bir firmanın tek başvuru olmalı. Devam eden Hızlandırıcı projesi

olan firmalar da başvuru yapamazlar.

ATAP A.Ş.



Mülakata 
Çağrılanlar

Mülakata 
Çağrılmayanlar

Eşik Üstü

Eşik Altı

Sorumlular

Başvuru Sahipleri

H2020 Değerlendirme Takımı

Hakemler

Değerlendirme Süreci (Uzaktan değerlendirme)

EIC Fonu

ATAP A.Ş.



Değerlendirme Kriterleri

Başvuru Sahiplerinde Aranan
Özellikler

Değerlendirme Kriterleri %

Yüksek Risk / Yüksek Büyüme
Potansiyeli

Uygulama: 
İnovasyonu pazara taşıma motivasyonuna ve 
kabiliyetine sahip olma, yeterli yatırımı oluşturma
kabiliyetini analiz etme

1/3

Radikal, Pazar Oluşturma
Kapasitesine Sahip
İnovasyonlar

Etki: 
Somut iş modeli ve pazarlama stratejisi, sağlam
bir finansal planlamaya dayalı ölçeklenebilme
(scale-up) potansiyeli

1/3

Ölçeklenme (Scale-up) Öncesi
Son Aşamadaki Çığır Açıcı

Mükemmelliyet: 
Yeni pazar oluşturma veya var olan pazarlara
ciddi şekilde etki edebilme potansiyeli

1/3

ATAP A.Ş.



Değerlendirme Kriterleri

UYGULAMA 4/5

• Yatırım çekebilme
potansiyeli – finansal
ihtiyaçları/EIC 
desteğine ihtiyacı

• Ekip ve yetkinlik

• Kaynaklar

• İş paketleri

ETKİ / Eşik Puan: 4/5

• Pazar arzı

• Müşteri analizi

• Kıyaslamalı avantaj

• Ticarileşme stratejisi

• Küresel boyut

• Fikri mülkiyet hakları

• (Finansal ihtiyaçları da 
gözeterek) 
ölçeklenebilme
(Scale-up) potansiyeli

MÜKEMMELİYET 4/5

• Yüksek risk/yüksek
potansiyele sahip bir
fikir ve çözüm

• Fikrin gelişme düzeyi
(TRL Seviyesi)

• Yenilikçi yönü/geniş
etkisi (çevre)

• Fizibilite ve yaklaşım

• Riskler

ATAP A.Ş.



Değerlendirme Kriterleri / Diğer

 Operasyonel kapasite

 Alt yüklenici

 Teknoloji hazırlık seviyesi

 Embriyonik kök hücre kullanımı

 Proje önerisinin çalışma programı ile uyumu

ATAP A.Ş.



Mülakata 
Çağrılanlar

Sorumlular

Başvuru Sahipleri

H2020 Değerlendirme Takımı

Hakemler

Fonlanmayacak 
Projeler

Değerlendirme Süreci (Mülakat)

EIC Fonu

Fonlanmaya
Aday
Projeler

ATAP A.Ş.



Mülakat

UYGULAMA

Proje ekibi sunulan inovasyonu
gerçekleştirmek ve pazara
sunmak konusunda gerekli

kapasite ve motivasyona sahip
mi?

Risk profiline veya pazar açığına
bağlı olarak başvuru sahibi firma 

gerekli yatırımı piyasadan
konsolide etmekte zorlanıyor

mu?

ETKİ

İnovasyonu pazara taşıyacak
süreçte firmayı destekleyecek bir

iş planı ve ticarileşme stratejisi
mevcut mu?

İnovasyon firmanın büyümesine
(scale-up) katkı sağlayacak mı? Bu  

projeyle ilgili ihtiyaç duyulacak
dolaylı finansal ihtiyaçlar iyi
tanımlanmış ve gerçekçi mi? 

MÜKEMMELİYET

Özgünlüğü ve yıkıcı potansiyeli
göz önüne alındığında bu
inovasyon yeni bir Pazar
oluşturma veya mevcut pazarda
ciddi bir değişiklik yapma
potansiyeline sahip midir?

Mülakat, başvuruda yer alan bilgilerin doğrulanması sürecidir.

ATAP A.Ş.



Mülakat

 Mülakata firmayı temsilen üst düzey bir yetkilinin katılması gerekir.

 Mülakatta kullanılacak sunum materyalinin proje başvurusuyla birlikte

gönderilmesi gerekir (Pitch-deck). 

 Sunum materyaline ilişkin herhangi bir format yok.

 Bu materyal sonradan değiştirilemez.

 Link/video vs. ekleme şansı var. 

 Mülakatta değerlendirme süresi toplam 75 dk. (10 dk. Sunum + 40 dk. 

Soru/Cevap + 25 dk. Değerlendirme)

 Jüri üyeleri hem hibe hem de yatırım kısmını değerlendirir.  

 Mülakatta EIB temsilcileri gözlemci olarak yer alır.

ATAP A.Ş.



Mülakat / Öneriler

 Sunuşta mümkün olduğunca basit/açık/tutarlı/az ama öz bilgiler verilmeli

 En çok göze çarpacağı değerlendirilen detaylar/figürler belirtilmeli

 Önemli mesajlar öne çıkartılmalı (inovasyonun yıkıcı yönü, Avrupa

boyutu, firmanın büyüme potansiyeli gibi)

 Kullanılacak görsellerle metin uyumlu olmalı

 Geliştirilen teknolojinin sorunlara Avrupa perspektifinde sağladığı katma

değer vurgulanmalı

 Sosyal, ekonomik, ve/veya çevresel etki ve faydalar belirtilmeliATAP A.Ş.



Muhtemel Sonuçlar (Sadece hibe)

Sadece Hibe

Go

Talep edilen hibenin kabulü

(TRL9 seviyesinde faaliyetler bulunmuyorsa)

Hibe miktarının düşürülmesi

(TRL9 seviyesindeki faaliyetler toplam bütçenin %10’undan azsa
ve bu durum projenin gerçekleştirilmesine engel değilse)  

No Go

Hibenin reddedilmesi

(Firma büyüme için gerekli fonu nasıl sağlayacaklarını
göstermemişse)

Hibenin reddedilmesi

(TRL9 seviyesindeki faaliyetler toplam bütçenin %10’undan  
fazlaysa ve bu durum projenin gerçekleştirilmesine engelse)

Hibenin reddedilmesi

(Proje ikna edici değilse)

ATAP A.Ş.



Muhtemel Sonuçlar (Rızaya bağlı hibe)

Rızaya bağlı
hibe

Go

Talep edilen hibenin kabulü

(TRL9 seviyesinde faaliyetler bulunmuyorsa)

Hibe miktarına risk sermayesi eklenmesi

(TRL9 seviyesinde faaliyetler bulunmuyorsa)  

Hibenin azaltılması

(TRL9 seviyesindeki faaliyetler 500 bin €’dan azsa)

Hibenin azaltılması ve TRL9 seviyesindeki faaliyetlerin tespit
edildiği iş paketlerinin risk sermayesine aktarılması

(TRL9 seviyesindeki faaliyetler 500 bin €’dan fazlaysa)

No Go
Hibenin reddedilmesi

(Proje ikna edici değilse)
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Muhtemel Sonuçlar (Karma finansman)

Karma 
Finansman

Go

Talep edilen hibe+risk sermayesinin kabulü

(TRL9 seviyesinde faaliyetler bulunmuyorsa)

Hibenin azaltılması ve TRL9 seviyesindeki faaliyetlerin tespit edildiği iş
paketlerinin risk sermayesine aktarılması

(TRL9 seviyesindeki faaliyetler için) 

Talep edilen hibenin kabulü + talep edilen risk sermayesinin artırılması

(Maddi unsurlara göre değerlendirilir)

No Go
Hibenin reddedilmesi

(Proje ikna edici değilse)
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Değerlendirme Kriterleri / Diğer

Yeni programla birlikte vurgulanmaya başlanan önemli kavramlar:

 TRL Seviyesi

 Bankability (Finansmanlanabilirlik)

 Scalibility (Ölçeklenebilirlik – Scalability)

ATAP A.Ş.



TRL Seviyesi

 TRL Seviyesi hakkında detaylı bilgi: TRL8 üzerindeki

faaliyetler karma finansman yoluyla yalnızca girişim

sermayesi seçeneği ile desteklenebilecektir. Hibe bileşeni

yalnızca TRL6-8 arasındaki faaliyetler için geçerli

olacaktır. 

 Sadece hibe talep eden başvuru sahiplerinin de 

TRL8 üzeri faaliyetleri nasıl fonlayacaklarını

göstermeleri istenmektedir. 

• TRL1 – basic principles 

observed

• TRL2 – technology concept 

formulated

• TRL3 – experimental proof of 

concept

• TRL4 – technology validated in 

lab

• TRL5 – technology validated in 

relevant environment 

(industrially relevant 

environment in the case of key 

enabling technologies)

• TRL6 – technology 

demonstrated in relevant 

environment (industrially 

relevant environment in the case 

of key enabling technologies)

• TRL7 – system prototype 

demonstration in operational 

environment

• TRL8 – system complete and 

qualified

• TRL9 – actual system proven in 

operational environment 
(competitive manufacturing in the 

case of key enabling technologies; 

or in space)
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Finansmanlanamazlık

 Non-bankability (Finansmanlanamazlık): Başvuru sahibinin projesi için

gerekli finansmanı piyasadan sağlayamamış olduğunu ve/veya piyasa

tarafından Finansmanlanabilir (bankable) olarak kabul edilmediğine dair

kanıtlayıcı bilgiler sağlanması beklenmektedir. 

 Bankability:

 Genel tanımlamaya göre eğer hiç bir geliriniz ve hiç bir varlığınız (asset) yoksa 

“non-bankable” olarak sınıflandırılırsınız.

 Bir takım varlıklara sahip olabilirsiniz ama bu varlıklar ticari faaliyet yürütütebilecek 

kadar değilse yine “non-bankable” olarak sınıflandırılırsınız.

 Belli bir seviyede ticari faaliyetiniz olabilir fakat henüz yeterli seviyede bir pazar 

oluşumu söz konusu değildir.

 Belli bir varlığınız ve geliriniz, belli bir ticari faaliyetiniz ve sınırlı bir pazarınız 

olabilir. Ancak ölçek yükseltebilecek (scale-up) yatırıma ulaşamıyor iseniz de 

yine “non-bankable” olarak tanımlanabilirsiniz. 
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Ölçeklenebilirlik

 Scalibility (Ölçeklenebilirlik): Net bir zaman çizelgesine sahip ikna edici 

bir iş planıyla birlikte şirketin başarısını sağlamak için gerekli finansal 

ihtiyaçlarını gösterecek finansal verileri içeren bilgiler beklenmektedir.

 Hızlandırıcı, “equity” (yatırım) seçeneği ile yüksek risk/yüksek

potansiyelli firmalar için sermaye, hem de diğer potansiyel 

yatırımcılar için bir güvence sağlamayı hedeflemektedir. Sağlanacak

yatırım ile birlikte bu firmaların ölçek artırması (scale-up) 

beklenmektedir. ATAP A.Ş.



Fonlanmaya
Aday
Projeler

Sorumlular

Başvuru Sahipleri

H2020 Değerlendirme Takımı

Hakemler

Değerlendirme Süreci

Grant

Equity
(Eğer varsa)

SPV (Special Purpose Vehicle)
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EIC Fonu

 Hızlandırıcı projelerine risk sermayesi yatırımı yapabilmek için kurulmuş

bağımsız bir şirket.

 Ana amacı firmaların destekten kolay ve etkin bir şekilde yararlanmasını

sağlamak.

 Fonun faaliyet alanları şunlardır:

 Firmanın ve projenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek yatırım koşullarının

belirlenmesine yönelik durum tespit sürecinin yürütülmesi (due-dillegence)

 Mülakattan sonraki 6 ay içerisinde risk sermayesi yatırımının miktarının, 

süresinin ve diğer şartlarının belirlenmesi

 Belirlenecek projeler için ortak yatırımcı arayışı

 Fon içerisinde yer alan özel sermayenin artırılması

 Uzun dönemli sermaye yaklaşımıyla kendi yatırım süresinin ötesinde potansiyeli

en yükseğe çıkarma yaklaşımı
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Durum tespiti (due dilegence)

 EIC Fonu tarafından yürütülecek

 Firmanın ve projenin ihtiyaçlarına göre şekillenecek yatırım koşullarının

belirlenmesi

 Uygunluk ve risk seviyesini şunlara göre belirler:

 Yatırım miktarı ve yapısının doğrulanması

 Toplam mali iş gücünün değerlenmesi

 Yatırım dilimlerinin (tranches) ve önemli aşamaların tanımlanması

 Bu süreçte başvuru sahiplerinden ek bilgiler ayrıca talep edilebilir. ATAP A.Ş.



EIC durum tespiti – Bilimsel veya teknik bir değerlendirme değildir. Risk 

sermayesi yatırımının uygunluğunu, büyüklüğünü, süresini, adımlarını vs. 

doğrulamak için yapılır. 

Değerlendirmede odaklanılacak konular:

 Şirketin finansal verilerinin derin analizi

 Şirketin taraf olduğu sözleşmelere bağlı kalite ve riskin belirlenmesi

 IPR‘ın incelenmesi

 Mevzuata uygunluğun incelenmesi

 Gelecekteki gelir akışının risk sermayesinde değerlemesi

 Risklerin değerlemesi

 Pazar talebini ve potansiyelinin gözden geçirilmesi

 İş modelinin ve kurumsal yönetişim kapasitesinin ayrıntılı olarak

değerlendirilmesi

 Mülkiyet ve sermaye yapısının gözden geçirilmesi

Durum tespiti (due dillegence)
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Equity (Girişim Sermayesi Yatırımı)

 Girişim Sermayesi Yatırımı Avrupa Yatırım Bankası (EIB group) 

tarafından yürütülmektedir.

 EIC Fonu bağımsız bir şirket tarafından yönetilmektedir.

 Yatırım yapma veya yapmama kararı EIC yönetim kurulu tarafından 

kurulan yatırım komitesi tarafından alınmaktadır. 

 Avrupa Komisyonu, pilot aşamada EIC Fonunda tek yatırımcı olacak, 

ancak diğer kamu ve özel yatırımcıların EIC Fonuna katılımını teşvik 

etmeye çalışacaktır. Fon yapısı bu nedenle diğer kamu veya özel 

yatırımcıları çekmek için tamamen esnek olacaktır.
ATAP A.Ş.



Başarılı Türk Firmalar
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EIC Hızlandırıcı Çağrı Kesim Tarihleri

07 Ekim 2020
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