
siLei Noru

Konu: 1702 Patent Tabanh Teknoloji Transferi Destekleme Qafirrsr Agrldr(1702 - patent Lisans - 2021, - U
Universitelerde, ara5ttrma kurumlartnda ve teknolojl geligtirme bolgelerinde geligtirilen patentli teknolojilerin sanayiye
aktartlmasrnt saflamak igin Yenilik Destek Programr kapsamrnda TUBITAK tarafrndan bir gafrrya grkrlmrgtrr.

Qafirl kapsamrnda bir Mugteri Kurulug en az bir Teknoloji Safitaylcr Kurulugun ortak bagvurulan kabul edilecektir.
Teknoloji Safrlayrcr KuruluS olarak tantmlanan kurulu5lar iiniversiteler, aragtrrma altyaprlarr, teknoloji geligtirme bolgesi
girketleri ve teknoloji transfer ofisleridir. Mti$teri Kurulug olarak tanrmlanan kuruluglar ise Teknoloji Sa[layrcr Kurulugun hak
sahibi olduf u ve ulusal veya uluslararast patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik
defier olugturmayr hedefleyen ve Trirkiye'de yerlegik sermaye girketleridir.

L702 Patent Lisans - 2o2L - 1 kodlu gafirrda Mi.igteri Kurulugun, ga[rr duyurusunda belirtilen gartlarr tagryan ve Teknoloji
sa{layrcr Kurulugiin hak sahibi oldufiu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir ytintemleri ile
edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yiinelik Teknoloji Saflayrcr Kurulugtan yapacafir hizmet alrmlarrna iligkin harcama
ve giderler en fazla 60 ay siire ile,

- b0yUk iilgekli Mtigteri Kurulugtar igin%60,
- KOBItilgeiindeki Miisteri Kurulugtar igin%75

iist srnrrr kapsamrnda desteklenecektir.

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmastna uygulanacak destek oranr her bir patent igin temel olarak%2iile baglayacak
olup;

- Mi.i$teri Kurulu$un KOB| niteli[inde olmasr durumunda destek oramna%oL5,
Mu$teri KuruluSun Qafrr Duyurusu ekinde yer alan yiiksek teknoloji sektiirlerinde faaliyet gostermesi veya
lisanslanan patentin yiiksek teknoloji IPC srnrflarrndan birini igermesi durumlarrnda destek oranlarina %15,
Proje kapsamtndaki teknoloji transferinin Yegil Mutabakat gergevesinde Qafrr Duyurusu ekinde belirtilen eylem
alanlarrndaki hedeflere katkr safilamasr duru m u nda destek oranna g/o!5,

EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmig patentler igin destek orantnayoLO,
- MUgteri Kurulugun bir ya da daha fazla teknoloji saflayrcr kurulugtan en az iki patenti lisanslamasr ya da devralmasr

durumunda destek oranna %o!O,

ilave edilecektir.

Proje kapsamrnda lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya allnmasr igin MU$teri Kurulugun Teknoloji Safilayrcr
Kurulugtan yapacafir elitim ve danrgmanhk iglerine ait hizmet ahmr giderlerine KoBi tilgefindeki mii$teri kuruluglar igin%75,
btiyiik olgekli mi.igteri kuruluSlar igin 0/o6o destek oranr uygulanrr. Efitim ve danrgmanlk hizmeti tutarr, toplam destek
kapsamrna altnan tutann %25'ini gegemez.
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