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 Üniversiteler, 

 Özel Sektör İşletmeleri, 

 TÜBİTAK 

 Sivil Toplum Kuruluşları(STK) 

 Proje yürütücüsü en az lisans mezunu olmalıdır. 

 

 

Her yıl belirlenen ihtiyaç duyulan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi 

için uygun görülen araştırma geliştirme projelerine ve araştırmacılara doğrudan 

destekleme ödemesi yapılması amaçlanmaktadır. 

 

 Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin ARGE proje 

faaliyetlerinin aşağıdaki listede yer alan giderleri desteklenmektedir: 

 

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar, 

 Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri, 

 Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları, 

 Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık (iki danışman 

için en fazla on biner TL), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri 

hizmet alımları, 

 Projede kullanılan cihaz, donanım, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi 

yapılar hariç) bakım onarım giderleri, 

 Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri, 

 Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri, 

 Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere 

seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleri 

 

 Proje bütçesinde Bakanlık katkısı ile destek oranı en fazla % 70’dir. Kalan kısım ise 

Kurum Nakdi Katkı Payı ve Kurum Ayni Katkı Payı olarak eş finansman yoluyla 

başvuru sahibi yürütücü kurum/kuruluş tarafından karşılanacaktır. 

 Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken Kurum nakdi katkı payı miktarı, 

projeye olan Bakanlık katkısının en az %30’udur. 

 Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır. 

 

 

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre) 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Link: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 
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