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KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)  
Bilgilendirme Semineri 

(Webinar – İnternet Üzerinden) 

9 Eylül 2020 Çarşamba – Saat: 14:00 

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/96811831722  
(Şifre: 081851) 

Seminer ayrıca sosyal medya (Youtube, Twitter, Facebook) hesaplarımızdan da canlı olarak yayınlanacaktır. 

 
KOSGEB ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde işletme başına 300.000 TL’ye 
kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye 

kadar destek verilebilen “KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)” anlatılacak olup, 
seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. 

 
Seminere 

https://tobb-org.zoom.us/j/96811831722  

(Şifre: 081851) 

 linkinden katılabilirsiniz. 
 
 

Tüm üyelere katılım ücretsizdir. 
 

 

 
 
 

Seminer ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31 
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KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı – KOBİGEL 
 

 
 
 

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı çerçevesinde 2019 yılında ilki uygulanan “İmalat Sanayinde 
Dijitalleşme” temalı proje teklif çağrıları bu yıl 22 Temmuz 2020 tarihinde ilan edildi. Bu yılki çağrılar için son 
başvuru tarihi 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.  
 
Çağrı Başlıkları 

 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli 
teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” 

 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş 
süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” 

 
İmalat sanayine yönelik akıllı dijital teknolojilerin yerli tedarikçilerle işbirliği öncelikli olarak yaygınlaştırılması için; 
çağrıda ilan edilen 8 teknolojinin hem geliştirici tarafındaki, hem kullanıcı tarafındaki KOBİ’ler bu çağrılar ile KOSGEB 
tarafından desteklenecek.   
Bu teknoloji alanlarında mevcut ürünü olan ve ürününde tasarımsal geliştirme / sektörel adaptasyon vb. 
iyileştirmeler yaparak ürününü ticarileştirmek isteyen teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler 2020 – 01 sayılı çağrıya, bu 
teknolojileri kendi imalat ve ilişkili diğer iş süreçlerine adapte etmek isteyen imalat sanayi sektörü KOBİ’leri 2020 – 
02 sayılı çağrıya başvurabilecek. 
 
Çağrı broşürü ile çağrı sunumuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

ÇAĞRI BROŞÜRÜ ÇAĞRI SUNUMU 
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