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Yenilikçi
Ekonomilere Doğru
Bu çerçevede programımızın hedefleri:

Değerli okuyucular,
RSP Info Elektronik Bültenimizin ilk sayısına sizleri selamlayarak
başlıyoruz. Pek çoğunuzun bildiği üzere Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı olarak Rekabetçi Sektörler Programı’nı 2007 yılından
bu yana yürütüyoruz.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği
kapsamında geliştirilen Programımızın ilk döneminde 43 ilde
desteklediğimiz 46 proje ile bölgelerimizin rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağladık.
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Programımız bu hedeflere ulaşmada pek çok yeniliğe ve
ilerlemeye öncülük ediyor. Programımız kapsamında her biri ayrı
bir başarı hikâyesi olabilecek projelerimizin daha geniş kitlelere
aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 2020 Temmuz
aynından başlayarak aylık elektronik bültenlerimizi yayınlamaya
İkinci dönemin odağında ise rekabetçilik ve yenilik bulunuyor. başlıyoruz.
Bunun için, hem kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesiyle, hem de yaratıcı endüstriler gibi yeni alanların Gerek projelerimize gerek programımıza ilişkin gelişmeleri
ülkemiz ekosisteminde yer almasını temin ederek ülkemizi bundan böyle yakından takip edebilmeniz için her ay
rekabetçilik ve yenilik alanında bir üst düzeye taşımayı yayınlayacağımız bültenlerimizin bu ilk sayısında sizlerle, 27
hedefledik. Öte yandan, gerçekleştireceğimiz projelerimizle, Şubat 2020 tarihinde Sayın Bakanımız tarafından sonuçları
imalat sanayinin dönüşümüne, katma değerin artırılmasına, açıklanan son proje teklif çağrımız ile yararlanıcısı olduğumuz
girişimciliğin geliştirilmesine, KOBİ’lerin yeşil ekonomiye teknik yardım projesi hakkında bilgileri paylaşacağız.
geçişlerine, araştırma altyapısının güçlendirilmesine, üniversite
ve sanayi işbirliğinin artırılmasına, yenilikçi ürünlerin, süreçlerin Başarılarımızın paylaştıkça artacağına olan inancımızla keyifli
ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine de katkı okumalar diliyoruz.
sağlayacağız.
Mustafa Erdoğan
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI:
Rekabetçiliğin ve Yenilikçiliğin Peşinde

Küreselleşen dünyada ekonomik ve sosyal kalkınmanın en
önemli ayağını rekabetçilik oluşturuyor. Rekabetçiliği, insan
kaynağından finansman olanaklarına, üretim yöntemlerinden
değişikliklere uyum sağlama becerisine, lojistik konumdan
pazar koşullarına kadar pek çok faktör etkiliyor. Ancak baş
döndürücü değişimlerin eş zamanlı yaşandığı günümüzde,
rekabetçi olabilmek ve rekabet avantajını korumak için bir
faktör, diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor: Yenilik.

Operasyonel Programı (BROP) uygulandı. Program
çerçevesinde, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin
altında kalan illere ve bölge ekonomisinde önemli yere sahip
olan sektörlere toplam 520 milyon Avro değerinde destek
sağlandı. BROP bünyesindeki projeler ile işletmelerin
operasyonel kapasitelerinin artırılması ve girişimcilik
kültürünün teşvik edilerek katma değer odaklı ve rekabete
dayalı bir iş ortamının geliştirilmesi amaçlandı.

Yenilik, Oslo Kılavuzu 2018’e göre; bir yapının önceki
ürünlerinden veya süreçlerinden önemli ölçüde farklı olarak,
potansiyel kullanıcıların kullanımına sunulan yeni veya
geliştirilmiş bir ürün veya yapı içinde kullanıma alınan yeni
veya geliştirilmiş bir süreç veya bunların bir karışımıdır.

Hâlihazırda, Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı
(RYOP) adı altında yürüyen ikinci dönemde ise sanayide ve
üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılması
amaçlanıyor. 2014 - 2020 yıllarını kapsayan bu dönemde imalat
sanayi ve yaratıcı endüstriler gibi sektörler ile Ar-Ge, teknoloji
transferi, ticarileşme ve markalaşma gibi başlıklar öne çıkıyor.

Yenilik, yeni fikir ve ürünlerin geliştirilmesinin ötesinde, yeni
sektörlerin yaratılması, araştırma ve geliştirme süreçlerine yön
verilmesi ve uluslararası rekabete liderlik edilmesi gibi
başarıların önünü açabilir. Bu nedenle de ülkemiz gibi
uluslararası rekabet ortamında yerini ileriye taşımaya çalışan
ekonomiler açısından yenilik kültürünün desteklenmesi büyük
önem taşıyor.
Bu bağlamda Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında,
ülkemizin rekabet gücünün artırılması amacıyla geliştirilmiş
bir çatı programdır.
Programın, 2007 - 2013 dönemini kapsayan, birinci
döneminde, Bakanlığımızca Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Bu çerçevede RYOP altındaki ilk proje teklif çağrısına 2017
yılının Nisan ayında çıkıldı. Yaklaşık 115 milyon Avro
değerindeki çağrı kapsamında “İmalat Sanayi”, “Araştırma ve
Geliştirme” ile “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” başlıklarına
odaklanıldı. Çağrı sonucunda Ar-Ge çalışmalarının
desteklenmesi, imalat sanayinin rekabet gücünün artırılması
ve bu çalışmaların uluslararası pazarlara açılması gibi alanlarda
ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan proje teklifleri başarılı
bulunarak desteklenmeye başlandı. RYOP kapsamındaki ikinci
proje teklif çağrısına ise geçtiğimiz yıl Nisan ayında çıkıldı. Bu
çağrıya ilişkin bilgileri ve çağrı sonucunda desteklenmeye hak
kazanan projeler listesi bağlantısını bültenimizin son
sayfasında bulabilirsiniz.

Projelerimiz

RYOP Teknik Yardım Projesi

Bu bölüm Bültenimizin her sayısında yer alacak olup,
Programımız kapsamında yürütülen projeleri sizlerle bu bölümde
paylaşacağız. Bu paylaşımların ilkine, kapasite geliştirme
projelerimizden biri olan “RYOP (2014-2020) Program Otoritesi,
Programın Nihai Yararlanıcıları ve Program Tanıtımı için Teknik
Yardım Projesi” ile başlıyoruz.
RYOP Teknik Yardım Projesi, programın tasarlanıp
yürütülmesinden sorumlu olan Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü - Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi
Başkanlığı’nın ve programımız kapsamında desteklenen
projelerin faydalanıcısı olan kurumların idari ve kurumsal
kapasitesini güçlendirilmeyi hedefliyor.
16 Ocak 2019’da başlayan projenin uygulaması 2022 yılının Ocak
ayında sona erecek. Proje, programın daha etkili ve verimli
uygulanması noktasında Program Otoritesi’nin ihtiyaçlarının
belirlenmesi, kurumsal kapasitenin artırılması için toplantı ve
eğitimlerin düzenlenmesi, program yönetim süreçlerinin

iyileştirilmesi, bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi gibi alanlarda
teknik uzman desteği sağlıyor.
Proje ile destek sağlanan alanlardan bir diğeri ise programımızın
önceliklerini, sunduğu fırsatları ve desteklenen projeler
aracılığıyla elde edilen çıktıları paydaşlara ve kamuoyuna
tanıtmak. Tanıtım çalışmaları, daha önce hazırlanan iletişim eylem
planının değerlendirilmesi, bu planla uyumlu olarak
programımızın tanıtımına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve
içeriklerin geliştirilmesiyle başladı.
Projemiz ile Programımız kapsamında desteklenen projelerin
faydalanıcısı olan kurumların idari ve kurumsal kapasitesini
güçlendirmek amacıyla söz konusu kurumlara proje geliştirme,
ihale belgelerinin hazırlanması, proje yönetimi gibi konularda
destek veriliyor (Proje yararlanıcılarımız, ihtiyaç duydukları
destekleri, projelerinin Bakanlığımızdaki Proje Yöneticisi
aracılığıyla RYOP Teknik Yardım Projesi ekibine bildirebilir veya
doğrudan rsp@sanayi.gov.tr e-posta adresine iletebilirler).

Bizden Haberler

RSP ile Sektörlerini
Dönüştürecek
Yeni Projeler Geliyor
Programımızın ikinci döneminin ikinci proje teklif çağrısı
kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler 27 Şubat
2020 tarihinde açıklandı. 2019 yılı Nisan ayında çıkılan bu teklif
çağrısı, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme”
başlıklarındaki projeleri desteklemeyi hedefliyordu.

Yaratıcı endüstri anlayışının özünde
bireylerin yaratıcı yeteneği ve fikri
mülkiyet üretimi sayesinde ekonomik
değer yaratmak ve istihdam sağlama
potansiyeli taşımak yatıyor.
1 Nisan - 19 Haziran 2019 tarihleri arasında aktif olan proje
teklif çağrısı süresince kurumlarımıza, sivil toplum
örgütlerimize ve üniversitelerimize erişebilmek için çok yönlü
bir iletişim kampanyası yürüttük. Değişik hedef gruplarına
ulaşabilmek için sosyal medya platformları, web sitemiz,
posterler, tanıtım kitapçığı, çağrı kılavuzu gibi farklı tanıtım
araçlarının tamamından faydalandık. Bunların yanı sıra
paydaşlarımızı daha etkili şekilde bilgilendirmek için 10 farklı
şehirde 11 bilgilendirme toplantısı yaptık. 1150 paydaşa
ulaştığımız bu toplantılar sayesinde ilgili kesimlerle bir araya
gelerek onlardan gelen soruları yanıtlamaya ve başvurularında
kendilerine rehberlik etmeye gayret gösterdik.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Bakanlığımızca
görevlendirilen alanlarında uzman bağımsız değerlendiriciler
çağrı kılavuzlarında belirtilen kriterleri dikkate alarak teknik
değerlendirmeleri gerçekleştirdiler. Bunun ardından yürütülen
mülakatlar ve yine alanlarında uzman ekiplerin katılımıyla

gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin sonunda 11 proje, kriterler
doğrultusunda başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.
Sürdürülebilir kalkınmada önemi gün geçtikçe artan ve
bireysel kabiliyetlerin imalat sanayi üzerinden ekonomik katma
değere dönüşmesini sağlayacak “Yaratıcı Endüstriler” alanında
toplam 19,2 milyon Avro bütçe ile 5 proje önerisine; ülkemizin
rekabet gücüne büyük katkı sağlaması beklenen “Araştırma ve
Geliştirme” başlığı kapsamında ise 43,4 milyon Avro bütçe ile 6
proje önerisine destek verilmesi kararlaştırıldı (Proje listesi için
tıklayınız).
Yeni katılan projelerle proje havuzumuzun toplam bütçesi 262
Milyon Avro’ya ulaşırken, protokolleri imzalanan bu projelerin
tanımlama belgelerinin tüm tarafların işbirliği ile geliştirilmesi
için gerekli çalışmalarımız hızla devam ediyor.
Programımız altında desteklenen tüm projelerimizin
çıktılarının KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin uluslararası
alanda rekabet gücünü artıracağına inanıyor ve güçlü bir
Türkiye için değer yaratmasını temenni ediyoruz.

Basında Biz

Basında Biz

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA - 0 312 201 69 51
Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için rsp@sanayi.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
e-bültenin aboneliğinden ayrılmak için tıklayınız.
rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yayının içeriğinden WEglobal Danışmanlık A. Ş. Liderliğindeki konsorsiyum sorumlu
olup, hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmaz.

