
NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT  
TURKEY

IRA-SME – ÇAĞRISI

AIM OF PROGRAMME

• To improve the innovation capacity and the capability of SMEs at an international 
level

• To establish cooperation between RTOs and SMEs

FUNDING CONDITIONS

• The participants must abide by the 1071 Programme-Support Programme for In-
creasing Capacity to Benefit from International Research Funds and Participation 
in International R&D Cooperation rules and submit their proposals accordingly. 

• Submission of a proposal also at the national level at TUBITAK is also manda-
tory: www.uidb-pbs.tubitak.gov.tr . Please note that proposals must be signed 
electronically according to the national rules. This is in addition to the “IraSME 
Application Form”, which has to be submitted by e-mail to info@ira-sme.net. 

• The participation of RTOs is strongly recommended. 

• Funding ratio: RTOs up to 100%, small and medium enterprises up to 75%  
and large enterprises up to 60% of total costs. 

• Project budget can not exceed 2 million TL; project incentive bonus and over-
heads are paid in addition for RTOs.

• Eligible costs include equipment, consumables, personnel costs, travel, consul-
tancy and service procurement.

• Projects can be funded for a duration of up to 3 years.

REMARKS

Please refer to the details indicated at the TUBITAK web site and the national rules 
(in Turkish).

PROGRAMIN AMACI

• KOBİ’lerin uluslararası düzeyde inovasyon yeneteklerinin ve  
kapasitelerinin geliştirilmesi

• Araştırma kurumları ile KOBİ’ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

FONLAMA KOŞULLARI

• Başvuruların TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma 
Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik 
Destek Programı hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

• Ulusal başvurular, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden, son başvuru 
tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir. 

• Türkiye’den yapılacak başvurularda araştırma kurumlarının katılımı tercih 
 nedenidir.

• Destek oranları: Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 
kamu araştırma merkez ve enstitüleri % 100, KOBİ’ler % 75 ve büyük ölçekli 
sanayi kuruluşları % 60. 

• Proje bütçesi üst limiti proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi hariç 2 milyon 
TL’dir.

• Desteklenen gider kalemleri; alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım, mal-
zeme ve sarf malzemesi alım, personel giderleri, seyahat, danışmanlık ve hizmet 
alım giderlerini içermektedir.

NOTLAR

Ayrıntılı bilgi için çağrı sayfasını ve ulusal süreçler dokümanını inceleyiniz.

CONTACT INFO

Zeynep Arzıman  
+90 312 298 1756 | zeynep.arziman@tubitak.gov.tr


