Daima Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak hayatımızda meydana gelen
değişimler rekabetin parametrelerini de değiştirdi. Günümüzde
küresel ölçekte gelişmiş toplumların yakaladığı refahı elde etmenin yolu entegre bir Ar-Ge eko-sisteminin bulunmasından,
piyasa dostu bir kamu-özel sektör işbirliğinden, güçlendirilmiş
bir kurumsal yapıdan ve bunlara ek olarak finansmana erişimden
geçmekte.

2025 Yılına Kadar RYOP Hedefleri

Geleceğimizi Avrupa Birliği ile birlikte
yürüttüğümüz projelerle şekillendiriyor,
değerlerimizi yarına taşıyoruz.

Ar-Ge Alanında
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Rekabetçi Sektörler
Programı

Patent
Başvurusu

Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programı üç ana
eksende uygulanıyor: 1) Özel Sektörün Geliştirilmesi 2) Bilim, Teknoloji ve Yenilik 3) Kapasite Oluşturma.
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Bu eylemlerde “yenilik” ve “verimlilik” üzerine odaklanan program,
işletmelerin daha yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle üst
seviyelere çıkmasına yardımcı oluyor.
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Ana Faaliyet Alanları
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Uluslararası
Patent
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İmalat Sanayi Dönüşümü Alanında

3.000

KOBİ’ye destek:
1325 KOBİ’ye teknik
altyapı erişimi
1750 danışmanlık
desteği

475

KOBİ satış /
ihracat artıracak

250 bin 100

Önümüzdeki 5 yılda
gelecek turist sayısında
artış sağlanacak

rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

Yeni girişimci finansal
araçlardan
yararlanacak
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Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Alanında

30

600

Kapasite Geliştirme Alanında

ile ilgili Kurumsal Kapasite Oluşturma

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı
2151. Cadde No: 154/A Çankaya 06530 Ankara

rsp@sanayi.gov.tr

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Alanında

> Araştırma ve Geliştirme
> Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Kapasite Oluşturma

Yeni işletme
kurulacak

(312) 201 69 53

TTO, TGB, Ar-Ge Merkezi
desteklenecek

> AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı
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(312) 201 69 51

> İmalat Sanayi
> Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

> Sistem ve Program Yönetimi için
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KOBİ’ye Birlik
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eğitim ve danışmanlık
desteği verilecek

KOBİ ve start-up bu
yapılardan yararlanacak
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faydalanacak
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Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden WEglobal sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Rekabetçi Sektörler Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış ilişkiler
Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP)
2007-2020
Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), ülkemizde özellikle
KOBİ’lerin ve girişimcilerin, gerek iç gerek dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından uygulanan bir mali destek programıdır.
Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2007 yılından bu yana yürütülen
RSP ile ülkemizin küresel rekabet koşullarına uyumu hedefleniyor. Program ile KOBI’lerin ve girişimcilerin desteklenerek sosyal
ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, ekonomimizin AB ülkeleri
seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor.

RSP KOBİ’lerin ve Girişimcinin Yanında
RSP, Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan birçok öncelikli
sektörde önemli projelere finansal ve teknik destek sağlıyor. İmalat sanayi, Ar-Ge altyapısı ve yaratıcı endüstriler başta olmak üzere
pek çok sektörde iyi uygulama örnekleri oluşturuyor, firmaların ve
girişimcilerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırıyor.

RSP Katkıları

Rekabetçi Sektörler Programı’nın girişimcilere ve KOBİ’lere
katkıları

> KOBİ’lere kredi garantisi ve uygun koşullarda kredi
> Start-uplara hem mentörlük desteği hem de girişim sermayesi
> İstihdam yaratılmasına katkı

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı (BROP)
2007-2013

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel
Programı (RYOP)
2014-2020

Ulusal ekonominin gücü elbette sanayicilerinin rekabet gücüyle
doğru orantılıdır. Bu bilinçle 2007-2013 yılları arasında, milli geliri
Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan illerde işletmelerin
rekabet gücünü artırmayı hedefleyen “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı. Yaklaşık 500 milyon
Avro bütçe ile 43 ilde 46 proje desteklendi. Projeler kapsamında
KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücü artırıldı, turizm altyapıları
güçlendirildi, laboratuvarlar, ortak üretim tesisleri, Ar-Ge merkezleri kuruldu, kümelenme faaliyetleri desteklendi, yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik kaynak sağlandı.

Rekabetçi Sektörler Programı’nın ikinci döneminde “Rekabetçilik
ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP)”nı hayata geçiriyoruz.
Tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde tasarlanan 260 milyon Avro
bütçeli RYOP, yüksek büyüme hızına sahip KOBİ’lere ve girişimcilere odaklandı. Program kapsamında, Ar-Ge ve inovasyon eksenli projeler başta olmak üzere, dış ticaret açığının azaltılmasını
amaçlayan ve verimliliği artırarak ülkemiz ekonomisinin rekabet
gücünü yükseltmeyi hedefleyen proje fikirleri desteklendi.

> KOBİ’lere ve girişimcilere uygun koşullarda çalışma ortamı
> Küçük ölçekli işletmelerin sabit sermaye yatırımlarını
üstlenerek, sermayelerini üretime yönlendirecek ortak
kullanım alanları

> Daha gelişmiş, daha erişilebilir, daha ekonomik bir test ve
analiz altyapısı,

> 10 iş geliştirme merkezi
> KOBİ’ler için 9 ortak kullanım tesisi
> 3 lisanslı depo ve 1 lojistik merkez
> Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili
8 merkez

> Yararlanan 1.415 KOBİ
> Kurulan 262 yeni işletme

> Yararlanan 323 KOBİ
> 328 yeni Ar-Ge istihdamı

> Üniversite -sanayi Ar-Ge çalışmaları için ortam ve destek
> Tarihi ve kültürel değerlerin ekonomiye kazandırılması yoluyla
hem yerel ekonominin geliştirilmesi hem de turizm
çeşitliliğinin artırılması

> Genç girişimcilerin tasarım, prototipleme ve pazarlama
becerilerini geliştirme imkanları
Girişimci, sanayici, esnaf, işçi, kamu görevlisi, akademisyen binlerce insan, yüzlerce KOBİ, 800 milyon Avro ile hayata geçirilen 87
projeden faydalandı, faydalanmaya devam ediyor.

Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırma
yolunda Avrupa Birliği ile birlikte çalışıyor,
birlikte üretiyoruz.

> 7 Turizm cazibe merkezi

> 1 milyar Avro kredi hacmi
> 40 milyon Avro kredi garantisi
> 51,7 milyon Avro girişim sermayesi

> Yaklaşık 1,5 milyon
turist ziyareti

> 15.711 KOBİ’ye finansal
destek

desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önderliğinde
Türk girişimcisi ve sanayicisi için yüzlerce Türk
akademisyeni, kamu görevlisi, sektör temsilcisi
ve uzmanı, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla
genciyle bu programa katılarak gurur veren
projeler gerçekleştirdiler.

> 16 yeni iş kümesi

İmalat
Sanayinin
Dönüşümüne
Destek
Sağlamak

> Yararlanan 500 KOBİ

Ar-Ge
Altyapısını ve
Ticarileştirme
Oranlarını
Artırmak

Yaratıcılık
Temelli
Rekabetçiliği
Geliştirmek

Girişimci
Eko-sistemlerinin
Finansa
Erişimini
Sağlamak

> 1.305 KOBİ’ye doğrudan
ücretsiz danışmanlık

> Kapasite geliştirme çalışmaları

> 412 KOBİ’ye iş ve yatırım
planı hizmeti
> Bilgilendirme toplantıları
ile ulaşılan 14.071 kişi

Rekabetçi Sektörler Programı ile yerli KOVID aşısının geliştirilmesinden otonom araçlara, sektörel dijital dönüşüm merkezlerinden
mikroalglerle enerji üretimine, dijital oyun sektöründen nadir toprak elementlerine kadar farklı konulardaki projeler finanse ediliyor.

