İstanbul Sanayi Odası ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Aydınlatma Ekipmanları Sektörü
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (İSO & AGİD Aydınlatma
Ekipmanları UR-GE Projesi)
"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ" 2010’da yayımlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı uhdesindeki Tebliğ kapsamında Odamız, AGİD ile iş birliği içerisinde “Aydınlatma
Ekipmanları Sektörü UR-GE Projesi” başvurusunda bulunmayı planlamaktadır.
Proje kapsamında; uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak isteyen firmalar için
danışman/ danışmanlar tarafından “ihtiyaç analizi” yapılacak, aydınlatma sektörü kümesi için yol haritası
belirlenecektir. İhtiyaç analizinde içeriği belirlenecek “eğitim ve danışmanlık hizmetleri” ikinci aşamada
projede yer alan katılımcı firmalar için organize edilecektir. Tebliğ kapsamında aynı sektörde faaliyet
göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretme ve uluslararası
platformda bölgesel güç oluşturma imkânı bulabilmektedir. Katılımcı firmalar, potansiyel teknoloji
transferi, know-how aktarımı, birlikte iş yapma gibi sektöre girişi kolay ve kalıcı kılmak üzere “ülkelere
yönelik heyet ziyaretleri”ne katılabilecektir.
En fazla üç yıl sürecek proje giderlerinin yaklaşık %75’i Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tebliği kapsamında
Bakanlık tarafından karşılanacak olup projeye katılan firmalardan %25’lik katkı payı alınacaktır.
Odamızca Ticaret Bakanlığı’na sunulması planlanan projede yer almak isteyen İSO veya AGİD üyesi
firmaların tespiti amacıyla ön başvurular kabul edilmektedir. UR-GE mevzuatınca, başka bir Ur-Ge
projesinde yer almayan yeter sayıda firma ile proje başvurusu yapılabilmektedir.
Bu çerçevede, projede yer almak isteyen firmaların ilişikte sunulan taahütnameyi doldurarak 25 Ocak 2019
Cuma günü akşamına kadar ebuyukbay@iso.org.tr e-posta adresine “Aydınlatma UR-GE” başlığı ile
iletmeleri gerekmektedir.
Destek kapsamında yürütülecek olan Projede yer alacak olan ilgili firmalar aşağıdaki faaliyetlere katılma,
danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma imkanı bulacaklardır:
İhtiyaç Analizi: UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet
güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik
zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır
ve projenin yol haritası belirlenir.
Eğitim ve Danışmanlık Programları: İhtiyaç Analizi sonrası eğitim ve danışmanlık faaliyetleri (Dış Ticaret
Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Markalaşma, İnovasyon ve Kümelenme,
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve Verimlilik ve Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü
konularda) organize edilir.
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Tanıtım: Yurtdışına yönelik Kümenin tanıtımına ilişkin aşağıdaki giderler desteklenir:
❖ Küme web sitesi tasarımı,
❖ Küme tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı,
❖ Yazılı ve görsel basında çıkan küme tanıtımları,
❖ Küme tanıtım filmi hazırlanması,
❖ Küme logosunun tasarlanması
Yurtdışı Pazarlama Programları: Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan
faaliyetlerin ortak pazar araştırmaları, küme tanıtım faaliyetleri, 1 (bir) adet yurt dışı fuar ziyareti,
eşleştirme, kurum/kuruluş ziyaretleri ve resmi programında ikili iş görüşmelerinin yer aldığı
konferans/kongre katılımlarıdır. Proje kapsamında en fazla 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti
desteklenmektedir.
Alım Heyeti Faaliyetleri: Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın
mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, Tesis ziyaretleri, Meslek
kuruluşu ziyaretleri desteklenen faaliyetler arasındadır. Proje kapsamında en fazla 10 adet alım heyeti
faaliyeti desteklenmektedir.
Firmalar İçin Bireysel Danışmanlık: İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt
dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen
konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında,
şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70
oranında desteklenir. Bu kapsamda düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programı başvuruları
proje bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık, proje bazlı bireysel
danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır.
Proje’nin Süresi: Proje 36 ay sürecektir.
İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar:
•

•

Projede yer almak isteyen firmalar aydınlatma ekipmanları üretmelidir.
-

Lamba

-

Teknik Aydınlatma

-

Dekoratif Aydınlatma

-

Aydınlatma Otomasyonu

-

Aydınlatma Yardımcı Ekipmanları

-

Aydınlatma Teknik Çözümleri ( IoT çözümler, Sensor ..)

Firmaların İSO veya AGİD üyesi olması gerekmektedir (bir kuruma üyelik yeterlidir).
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•

Destekten faydalanmak isteyen firmaların işbirliğine ve diğer firmalarla ortak hareket etmeye
açık olmaları beklenmektedir.

•

Proje kapsamında yer alacak firmaların 36 ay boyunca tüm faaliyet ve belirlenecek etkinliklere aktif
olarak katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekecektir.

•

Proje boyunca ilgili personellerinin katılımını sağlamayı ve aktif destek vermeyi kabul edecek
firmalar başvurmalıdır.

•

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık, yurt dışı ticaret heyetleri gibi tüm
faaliyetler için firmalara düşecek olan %25 oranındaki katkı payını ödemeyi taahhüt etmelidirler.

İlgilenen firmaların Ekteki taahhütnameyi doldurarak en geç 25 Ocak 2019 Cuma günü akşamına kadar
ilgili e-posta adresine “Aydınlatma Ur-Ge Başlığı” ile iletmeleri gerekmektedir.
İletişim Bilgileri

: Erbil Büyükbay / İstanbul Sanayi Odası

Tel

: 0212 252 29 00 / 152

E-mail

: ebuyukbay@iso.org.tr
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