
ToBB ETÜ BİG6 GARA! Hibe Pro8ramı iş Fikri Başvurulan Başladıl

TÜBiTAK 1512 8ireysel Genç Girişim (BiGG) Programı "Teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeleri

desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz %100 hibe programıdır.

Bu programa başvurular TüBiTAk tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluş|ar aracılığıyla

8erçekteştirilmektedir. Bi2 de, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği desteği ile ToBB ETÜ TTo bünyesinde

2015 yılından befi BiGG GARAJ programlnln yürütücü|erinden biri olarak. program kapsamında7 çağn

döneminde 23 ilden 69 girişimciye 9.800.000 TL'lik hibe kazandırdık.

ToBB ETÜ TTo olarak BiGG GARN Programl kapsamında sizlere sağlayacağımız iş Planl Yazma Eğilimİ,

Teknik Eğitlmıer, Bire bi, Mentoıluk Desteğı Vb. tüm hizmetlerimizi ütİetsıı olarak gerçekleştireceğiz.

Yeni dönemde Hacettepe TTM ıle birtikte ortaklaşa yürüttüğümüz programa başvurarak Teknoloji

Tabanlı ve lnovasyon içeren projesinigerçekleştirmek ve 200.0ül TL geriödemesiz %100 hibe ile kendi

şirketini kurmak isteyen girişimciıerimi2 ile birlikte çahşmaktan memnuniyet duyanz.

Başvuru ve Detayh bilgi için: hüos:lletuga rai.orgl

öncellkll Alanlar':

. Aklıll ulaşlm

. Enerji ve Temiz Teknolojiler
ı ileri İmalat ve Sanayi 4.0
. iletişim ve say|sal Dönüşüm
o Sağlık ve İyi yaşam

o Sürdürü|ebilir Tarım ve Beslenme

*lş fikrinizin yukarıda yer alan alanlardan birine gırmesi 5eçilme şan5ln! artlracaktır

Başvuru Koşullarl:

o Herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,

. yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
ı Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden bir|ni en çok 10 yıl önce a|mış kişi,

aşağlda belirtilen şartlan taşlması halinde başvurabileceKir.

r' oaha önce Bitim, Sanayi ve Teknoloji 8akanhğı Teknogirişim 5ermayesi Desteği ya da TÜBiTAK 15ı2

Pro8raml 2. Aşamasl kapsamında destek almamlş olmalç
r' Ön başvuru tarihi* itibariyle herhangi bir işletmenin ortalık yapısında yer almamak.

İoestek oranı 2o18 yllında 200.000 Trye çlkarılmlştlr.

ı'lş fikrinin Arayü, xılrulüşu taraf|ndao PRoois üzerinden TÜglTAK'a sunuldıJğu tarihi ifade etmektedir,

ToBB ETÜ GARAJ ciRişiMcitiK VE KULuçKA MERKEzi

iletişim Bi|gileri:

Peıin TAŞK|N : o3].2 z9? 46 36 , pelintaskin(aetu,edu-tr

Ulaş Kayacan ATEŞ :0312 292 46 30 - ulaskavacanat es @ etu edu.tr
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