
Bİ LG İ  NOTU 

Konu: 1702 Patent Tabanlı  Teknoloji Transferi Destekleme Çağrı s ı  Açı ldı (1702 - Patent Lisans — 2021 — 1) 

Üniversitelerde, araştı rma kurumları nda ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye 
aktarı lmas ı n ı  sağlamak için Yenilik Destek Programı  kapsamı nda TÜBİTAK tarafı ndan bir çağrı ya çı k ı lmıştı r. 

Çağrı  kapsamı nda bir Müşteri Kuruluş  en az bir Teknoloji Sağlayı cı  Kuruluşun ortak başvuruları  kabul edilecektir. 

Teknoloji Sağlay ı cı  Kuruluş  olarak tanı mlanan kuruluşlar üniversiteler, araştı rma altyap ı ları , teknoloji geliştirme bölgesi 
şirketleri ve teknoloji transfer ofisleridir. Müşteri Kuruluş  olarak tanı mlanan kuruluşlar ise Teknoloji Sağlay ı cı  Kuruluşun hak 

sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararas ı  patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik 

değer oluşturmayı  hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleridir. 

1702 Patent Lisans — 2021 — 1 kodlu çağrı da Müşteri Kuruluşun, çağr ı  duyurusunda belirtilen şartlar ı  taşıyan ve Teknoloji 
Sağlayı cı  Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile 
edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayı c ı  Kuruluştan yapacağı  hizmet al ı mları na ilişkin harcama 
ve giderler en fazla 60 ay süre ile, 

büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, 
KOBİ  ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75 

üst s ı nı rı  kapsamı nda desteklenecektir. 

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmas ı na uygulanacak destek oran ı  her bir patent için temel olarak %25 ile başlayacak 
olup, 

- Müşteri Kuruluşun KOB İ  niteliğinde olmas ı  durumunda destek oranı na %15, 
- Müşteri Kuruluşun Çağrı  Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya 

lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC s ı n ı flar ı ndan birini içermesi durumları nda destek oranlar ı na %15, 
- Proje kapsamı ndaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağr ı  Duyurusu ekinde belirtilen eylem 

alanları ndaki hedeflere katkı  sağlamas ı  durumunda destek oran ı na %15, 
EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş  patentler için destek oranı na %10, 

- Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlay ı c ı  kuruluştan en az iki patenti lisanslaması  ya da devralması  
durumunda destek oranı na %10, 

ilave edilecektir. 

Proje kapsam ı nda lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya al ı nmas ı  için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlay ı cı  
Kuruluştan yapacağı  eğitim ve danışmanl ı k işlerine ait hizmet al ı mı  giderlerine KOB İ  ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, 
büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı  uygulanı r. Eğitim ve danışmanlı k hizmeti tutarı , toplam destek 
kapsam ı na al ı nan tutarı n %25'ini geçemez. 

1702 Patent Tabanlı  Teknoloji Transferi Destekleme Çağrı sı  

Çağrı nı n açı lmas ı  22 Ocak 2021 

Ön kayı t için son tarih* 19 Nisan 2021; Saat 17:30 

Proje başvuruları n ı n PRODİ S üzerinden alı nması ** 15 Mart 2021 

Çağrı  kapanış  tarihi 10 Mayı s 2021 (saat 23:59'a kadar) 

Detaylı  bilgiye https://wwwtubitak.gov.tr/tr/duyuru/1702-patent-tabanli-teknololl-transferi-destekleme-coarisi-1702-

patent-lisans-2021-1-acildi  adresinden ulaşılabilir. 


