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İnovasyona Hızlı Erişim (FTI)

FTI Programı; yeni bir pazar oluşturmak veya var olan pazarı

yeniden şekillendirmek amacıyla; nispeten olgunlaşmış, çığır açıcı

nitelikli yeni teknolojileri, kavramları, süreçleri veya iş modellerini

desteklemeyi amaçlayan bir programdır.  



Neden FTI?

Var olan
inovasyonunuzla ilgili; 

demonstrasyon
aşamasından pazara

erişim aşamasına
kadar olan her türlü

faaliyetiniz için için FTI 
programından destek

alabilirsiniz.

Büyüme ve ölçek
yükseltme (scale-

up) potansiyeli

İnovasyonunuzun
pazar öncesi
aşaması için
gerekli fon

Pazara hızlı
erişim

İnovasyonunuzun
uluslararası
ortaklarınız
vasıtasıyla

doğrulanması

Pazara yakın 
fikirler



İnovasyona Hızlı Erişim (FTI)

Konu kısıtlaması yok

Bütün katılımcılara açık

Sürekli başvuruya açık (Çağrı kesim tarihleri)



Katılım Şartları

• Ufuk2020 üyesi ülkelerden;

– Ülke ≥ 3

– 5≥ Ortak ≥ 3 

• Özel sektör katılımı zorunlu

• Ticarileşme ile ilgili aktörlerin katılımı teşvik ediliyor.

– Küme kuruluşları

– Son kullanıcılar

– Sanayi birlikleri

– Kuluçka merkezleri

– Yatırımcılar

– Kamu kuruluşları

– Yeni pazarlar oluşturabilecek çığır açıcı fikirleri olan start-up 

firmaların katılımı teşvik ediliyor.

Kar amaçlı 
özel sektör 

katılımı;

Bütçe oranı en 
az %60

3 ya da 4 ortaklı 
konsorsiyumda 

en az 2, 

5 ortaklı 
konsorsiyumda 

en az 3 ortak



Proje Önerisi

• Beklenen çıktılar ve temel performans göstergeleri belirtilmeli

• İlgili teknoloji alanı, inovasyon alanı ve sanayi sektörünün hassasiyetleri ve uluslararası

rekabet koşulları gözetilerek beklenen niteliksel ve niceliksel etkiler açık bir şekilde izah

edilmeli

• İş planı

 Pazar potansiyelini ayrıntılı analiz etmeli,

 Proje ortakları için potansiyel iş imkanlarını ele almalı,

 Erken aşamadaki ticari riskleri bertaraf edecek bir risk analizini ve ileri aşama planlarını

içerecek bir doğrultusunda hareket edildiği göstemeli

 Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konular özenle ele almalı

 Ciro ve istihdam temelli olarak konsorsiyum üyelerinin rekabetçiliğine ve büyüme

oranlarına yapacağı katkı net olarak belirtilmeli

• FTI projesi başladıktan en geç 3 sene içerisinde pazarda yer alabilmeyi hedeflemeli



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)



FTI Hakkında
– Yıllık toplam 100 Milyon € luk Bütçe

– Proje başına en fazla 3 Milyon €

– Özel sektör için destek oranı %70 + %25

– En fazla 30 sayfa proje önerisi

– En fazla 3 yıl süreli

– Pazar odaklılık ve inovasyona vurgu



Değerlendirme Süreci

 Dört bağımsız uzman tarafından uzaktan değerlendirme,

 Teknik/Teknoloji, Pazar, Finansman ve Sektörel bilgi 

dengesi,

 Hakemlerden gelen sonuçların aritmetik ortalaması,

 Başvuranlara özet değerlendirme raporu ile dönüş, 

 Birden fazla başvuru mümkün,

 Müzakere olmayacak   

(sadece süre ve başlama tarihi)



Değerlendirme Kriterleri

Kriter Önemli Noktalar Eşik Değerler

Etki
(Impact)

%50 

 Pazara Hızlı Erişim 

 Büyüme ve İstihdam etkisi

 AB ve Dünya marketlerine etkisi 

 İnovatif çözümlerin yayılımı

 Özel sektörde rekabet gücü

 Fikri Mülkiyet 

4/5

Mükemmeliyet
(Excellence)

%25

 Amaçların net ve uygun biçimde belirtilmesi 

 TRL 6 seviyesine uygunluk

 İnovasyonun uygunluğu
4/5

Uygulama 
(Implementation)

%25

 Anlaşılır ve etkili iş planı

 Katılımcıların ve proje yürütücülerin yetkin ve tamamlayıcı 

olması

 İyi düşünülmüş risk analizi

3/5

13/15



Çağrı Takvimi

Sonuçların Açıklanması (3 Ay) Sözleşme İmzalanması(3 Ay)

27 Ekim 2020



HIZLANDIRICI ve FTI
HIZLANDIRICI 

(ACCELERATOR)

YENİLİĞE HIZLI ERİŞİM
(FTI)

Tamamen Konu Güdümsüz Tamamen Konu Güdümsüz

Sadece KOBİler Bütün Katılımcılar

Pazara Erişim İçin

Zaman Kısıtı Yok 

36 Ay İçinde Pazara Erişim

Hibe ve Girişim Sermayesi Desteği Sadece Hibe

Tek başına başvuru yapılabilir Konsorsiyum ile başvuru yapılır



Başarılı Türk Firmalar



DİĞER AKSİYONLAR



Üçüncü Taraflara Açılan Çağrılar

 INNOSUP-01: Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri 

kapsamında proje sahiplerinin açtığı çağrılar

 Amaç: Her bir proje konusuna göre farklı sektörlerdeki inovasyonları teşvik etmektir.

 Başta KOBİ’ler olmak üzere farklı kurum, kuruluş veya araştırmacıların konsorsiyumlu ya da 

konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır.

 Bu çağrıların son başvuru tarihleri de değişiklik göstermektedir.



Ufuk2020 EIC Ödülleri



Ufuk2020 EIC Ödülleri

 Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez Yarışması

 Amaç: Suni fotosentez yoluyla güneş ışığını, 
suyu ve karbonu birleştirerek sürdürülebilir yakıt
üretmek
 Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 
5 Milyon € ödül
 Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin tamamen 
işlevsel bir prototip olması beklenmektedir.

 Başvurular açık
 Başvuru Kapanış Tarihi: 3 Şubat 2021 



Ufuk2020 EIC Ödülleri

 Elektrikli Araçlar için İnovatif Bataryalar  Yarışması

 Amaç: Avrupa’da bulunan ham maddelerden 
üretilecek düşük maliyetli, doğa dostu ve verimli 
malzemelerin geliştirilmesi yoluyla elektrikli 
araçlar için güvenli ve sürdürülebilir bir batarya 
geliştirmek
 Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 
10 Milyon € ödül
 Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin tamamen 
işlevsel bir prototip olması beklenmektedir.

 Başvurular açık
 Başvuru Kapanış Tarihi: 17 Aralık 2020



Ufuk2020 EIC Ödülleri

 Salgınlar için Erken Uyarı Yarışması

 Amaç: Salgınları önlemek ve meydana gelmesi 
durumunda etkisini azaltmaya yardımcı olacak bir 
erken uyarı sistemi geliştirmek
 Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 
5 Milyon € ödül
 Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin salgınları 
tahmin etmek ve izlemek için gözleme ve coğrafi
konuma bağlı verileri kullanan ölçeklenebilir, 
güvenilir ve düşük maliyetli bir erken uyarı sistemi 
olması beklenmektedir.

 Başvurular açık
 Başvuru Kapanış Tarihi: 16 Şubat 2021



Ufuk2020.org.tr

ncpfti@tubitak.gov.tr

ncpsme@tubitak.gov.tr

Teşekkürler!

mailto:ncpfti@tubitak.gov.tr
mailto:ncpsme@tubitak.gov.tr

