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Program Adı  Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
Bölge Amerika Birleşik Devletleri 
Desteklenecek Kuluçka 
Merkezi Sayısı 3 (üç) 

Başvuru Başlangıç - Bitiş 
Tarihleri 01/01/2016 - 31/03/2016 

Program Süresi 5 (beş) yıl 

Başvuru Yapabilecekler 

Bu programa, Ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, 
uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç 
işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması 
ve ihracatın arttırılması amacıyla uluslararası kuluçka merkezi kurmak 
için; 
 Üniversiteler, 
 Üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri,  
 Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri  

tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabilir. 
 

Desteklenecek Giderler 

a) Kuruluş ve Donanım Giderleri Desteği 
 Yurtdışında kurulacak kuluçka merkezi için kuruluş ve donanım desteği 
kapsamında işletme kuruluş giderleri (şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım, konaklama, 
ilgili ülkede şirket kuruluşu için yapılacak zorunlu giderler vb.), bina tadilatı, 
altyapı, ofis donanımı ve yazılım giderleri için üst limiti 100.000 ABD Doları 
olmak üzere %80 oranında geri ödemesiz destek verilir. Ancak işletme kuruluş 
giderleri için verilecek destek 10.000 ABD dolarını aşamaz. 
 Bu destek, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Taahhütnamesi ilgili 
Uygulama Birimi tarafından kayda alındığı tarihten itibaren en fazla 1 (bir) yıl 
içinde gerçekleşen Kuruluş ve Donanım Desteği giderlerine verilir. 

 

b) Operasyonel Giderler Desteği 
Bu destek kapsamında kurulan İşletici Kuruluşa; 

 Kuluçka merkezi kirası, 
 İşletim giderleri, 
 Yurtdışındaki işletici kuruluş personeline ödenen net ücretleri ve bu personele 
ait kuluçka merkezinin faaliyetlerine ilişkin şehirlerarası/ülkelerarası ulaşım 
giderleri, 
 Tanıtım faaliyetleri,  
 Eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet 
hakları vb gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için 
destek verilir. 

 
 Bu destek kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 5 (beş) 
yıl için toplam 3.750.000 ABD Doları ve yıllık üst limit 750.000 ABD Doları olup, 
destek oranı 1. ve 2. yıl için % 80, 3., 4. ve 5. yıllar için % 60 oranında uygulanır. 
 Bu destek, taahhütnamenin ilgili Uygulama Birimi tarafından kayda alındığı 
tarihten itibaren en fazla 5 (beş) yıl içinde gerçekleşen Operasyonel Giderler Desteği 
giderlerine verilir. 
 Bu programın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan Uluslararası Kuluçka 
Merkezlerinin yalnızca operasyonel giderlerine destek verilir. 
 

Bilgi için   Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için teknoloji@kosgeb.gov.tr adresine 
e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. 

İlgili Dokümanlar 

 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 
 Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
 Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 

Uygulama Esasları 
 


