ARGEMENTOR+ TÜBİTAK DESTEKLİ KOBİ MENTORLUĞU PROGRAMI
ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı TÜBİTAK TEYDEB 1601-Yenilik Girişimcilik
Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı BİGG+ Mentorluk Arayüz
Modeli Geliştirme Çağrısı kapsamında desteklenen 11 projeden biridir. Çağrı
sonuçlarına buradan erişebilirsiniz.
ARGEMENTOR+ projesinin amacı TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden
faydalanmış KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet
güçlerinin artırılmasını sağlamaktır. Mentorluk desteği ile firmaların iki alanda gelişim
göstermeleri sağlanacaktır:
1) Ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan
firmaların pazar çeşitliliği sağlaması veya ihracat yapması gibi ticari olgunluk
seviyesinde artış
2) Firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi ve
sürekliliğinin sağlanması gibi Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış
Program kapsamında ticari olgunluk seviyesi ve Ar-Ge ve yenilik kapasitesi artırılacak
30 firma belirlenecek, seçilen firmaların mevcut durum analizleri yapılacak, belirlenen
iyileştirme faaliyetlerinin mentorlük mekanizması ile uygulanması sağlanacak, son
olarak da desteğin etkileri ölçülecektir. Mentorluk desteği alan firmaların aşağıdaki
alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir:






Ciroda artış
Mevcut pazar payında artış
Yeni pazarlara giriş
Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış
Ar-Ge ve yenilik alanındaki faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması.

Projenin hedef kitlesi 2009-2019 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB sanayi destek
programlarında en az 1 projesi desteklenmiş KOBİ’lerdir. Firma başvuruları 30 Haziran
2020 tarihine kadar açık olacaktır. Firmalar başvuru sırasına göre değerlendirilerek
programa kabul edilecektir. Kontenjanların dolması durumunda başvuru tarihi erken
kapatılacaktır.
Proje kapsamında TÜBİTAK kriterlerini yerine getiren ve TÜBİTAK Mentor havuzunda
yer almayan mentorların havuza eklenmesi mümkün olacaktır. Mentor başvuruları 15
Nisan 2020 tarihine kadar alınacaktır.
Firma ve Mentor başvuruları https://plus.argementor-pro.com adresinden alınacaktır.

www.argementor.net

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI
ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı kapsamında işbirliği yapılan kuruluşların listesi
alfabetik olarak verilmiştir:
















ARİNKOM TTO
Bilkent Cyberpark
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Celal Bayar Üniversitesi ÜSİTEM
Ege İhracatçı Birlikleri
Fırat Kalkınma Ajansı
İYTE Sürekli Eğitim Merkezi
Konya Teknokent
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
Selçuk Üniversitesi TTO
Şanlıurfa Teknokent
Teknopark İzmir
Trakya Kalkınma Ajansı
Yazılım Sanayiciler Derneği (YASAD)

Detaylı bilgiler ve başvuru bağlantıları http://www.argementor.net/bigg adresinde yer
almaktadır.

www.argementor.net

