
SMART X Projesi Nedir? 

SmartX-Avrupa Akıllı Tekstil Hızlandırıcısı, HORIZON 2020 Programı kapsamında Avrupa 

Komisyonu tarafından finanse edilen ve yaklaşık 5 milyon € bütçeli 3 yıllık bir programdır. 

SmartX konsorsiyumu 13 Avrupalı ortaktan oluşmaktadır.  

Proje hakkında daha fazla bilgi, www.smartx-europe.eu linkinde yer almaktadır. 

 

SmartX’ten Kimler Yararlanabilir? 

Proje süresince, yeni başlayanlar da dahil olmak üzere Avrupa’da akıllı tekstil üretim değer 

zincirinde aktif olan KOBİ’lerin inovasyon projelerini doğrudan finanse etmek için toplam 2,4 

milyon euro kullanılabilir. Destek, KOBİ başına maksimum 60.000 euro’ya kadar doğrudan mali 

katkı (toplu hibe) ve proje uygulaması ve sonrası için 200 saate kadar ücretsiz koçluktan 

oluşmaktadır. İnovasyon projeleri, Avrupa’da akıllı tekstiller için gelişmekte olan pazarlardan 

sağlık, koruma, ulaşım, mimari-iç dizayn uygulamalarını kapsamalıdır. SmartX, özellikle 

yüksek katma değerli akıllı tekstil ürünleri ve ilgili hizmetleri pazara daha hızlı sürebilmek için 

Avrupa’da akıllı tekstiller için üretim değeri zincirini geliştirme potansiyeli yüksek projeleri 

desteklemektedir.  

Tekliflerin Kapsamı, Mali Desteğe Uygun Faaliyetler ve Beklenen Etki 

• Proje; elyaf, iplik ve mikro elektronik kumaş içeriklerden oluşan iletken teller, 

mikrosistemler, sensörler, aktüatörler, enerji depolama cihazları vb. ürün ve hizmetin 

son kullanıcısına katma değer yaratan akıllı tekstilleri ele almaktadır.   

Öncelikle/özellikle yazılım veya hizmet geliştirmelerini ele alan projeler, SmartX 

finansmanı kapsamının dışındadır. 

• Proje, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10-12 aylık bir zaman dilimi içinde tam 

olarak uygulanabilir olmalı ve şirketin, geliştirilen yenilikçi çözümün kısa vadede 

pazara sunulmasına yönelik önemli bir adım atmasına olanak tanımalıdır. 

• Projenin başarılı bir şekilde uygulanması halinde, Avrupa’da geliştirilen/etkinleştirilen 

malzemelerin, bileşenlerin veya ürünlerin üretim üzerinde güçlü bir olumlu etkiye 

sahip olması ve/veya Avrupa akıllı tekstiller üretim değer zincirindeki önemli bir 

boşluğu kapatması beklenmektedir. 

• Proje; koruma, spor, nakliye, lojistik, enerji, tarım, bina vb. endüstrilerden birini veya 

birkaçını hedeflemelidir. 

• Moda, eğlence, oyun vb. diğer pazarları hedefleyen projeler kapsam dışıdır. 

 

 

 

 

 

http://www.smartx-europe.eu/


SmartX Hızlandırma Desteği'ne nasıl başvurulur? 

• KOBİ'lere doğrudan finansman, bir açık çağrı prosedürü yoluyla tahsis edilecektir. 

2019'un sonu ve 2021'in başı arasında başvurular için 3 açık çağrı öngörülmektedir. 

Çağrılar, proje web sayfasında ve üçüncü şahıslara mali destek çağrıları Komisyon'un 

özel web sayfasında duyurulmaktadır.  

• Tam çağrı metni ayrıntıları projenin www.smartx-europe.eu web sayfasında 

yayınlanacaktır. 3. başvuru çağrısı 15 Kasım 2020'de başlatılmış olup, 15 Şubat 2021 

saat 19:00’a kadar açık kalacaktır (Brüksel Saati ile)  

• Potansiyel KOBİ başvuru sahipleri, SmartX web sitesinde bulunan basit bir online 

formun doldurarak, proje fikirlerinin kısa bir açıklamasını sağlayacaktır. Proje fikrinin 

ilkesel uygunluğu sağlaması halinde, SmartX tarafından iletişime geçilecek ve başvuru 

hazırlama ve resmi sunum süreci sırasında KOBİ’ye ücretsiz olarak koç desteği 

sağlanacaktır. 

Uygunluk Kriterleri ve Maksimum Finansman Seviyeleri 

Bir projenin resmi değerlendirme sürecine dahil edilebilmesi için aşağıdaki uygunluk 

kriterlerinin karşılanması gerekir: 

• SmartX finansman programı, yasal olarak AB üye devletlerinde, Birleşik Krallık'ta veya 

HORIZON 2020'ye bağlı ülkelerde (İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eski 

Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, İsrail, Moldova, İsviçre, 

Faroe Adaları, Ukrayna, Tunus, Gürcistan ve Ermenistan) bulunan KOBİ'lere açıktır. 

• Başvuru sahibi KOBİ'lerin en az 1 yıldır operasyonel faaliyetlerini sürdürüyor olması ve 

defter değerinin (varlıklar ile yükümlülükler farkı) başvuruda talep edilen fon 

miktarının en az 2 katı olması gerekir. Proje kapsamında seçilen KOBİ'lerden, sözleşme 

hazırlama sürecinde, yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış mali kapasitesini 

gösteren bir evrak ibraz etmeleri istenecektir.  

• Gerekli defter değerine sahip olmayan ve 5 yıldan kısa süreli operasyonel faaliyetini 

sürdüren girişimler, gerekli mali kapasiteye sahip başka bir KOBİ liderliğinde bir 

konsorsiyum ortağı olarak başvurabilir. Bu tür başlangıç ortakları, resmi bir mali 

kapasite beyanı sunmaya gerek kalmadan 30.000 Euro’ya kadar finansman talep 

edebilirler. 

• Katılımcı KOBİ'lerin bulunduğu proje konsorsiyumlarında, proje başvurusunun çoklu 

KOBİ desteğinin garanti edildiğini ikna edici bir şekilde göstermesi halinde, her bir KOBİ 

ortağı 60.000 € 'ya kadar doğrudan mali destek alabilir. Örneğin, 2 KOBİ'den oluşan bir 

konsorsiyum 120.000 € 'ya kadar finansman alabilir. Bununla birlikte, 3 veya daha fazla 

KOBİ'den oluşan bir konsorsiyum, proje başına izin verilen maksimum fon miktarı 

olduğundan 150.000 € 'dan fazla toplam fon alamaz. (Start-up'lar hariç her katılımcı 

KOBİ, talep ettikleri fon miktarına karşılık gelen mali kapasitelerini bireysel olarak 

beyan etmelidir.) 

• KOBİ'ler SmartX'in 3 açık çağrısına birkaç kez başvurabilir ve birkaç konsorsiyumun 

parçası olabilir, ancak tek bir KOBİ tarafından 3 SmartX çağrısının tümünde alınan 

toplam fon miktarı 60.000 € 'yu geçemez. 

http://www.smartx-europe.eu/


Teklifler İçin Kabul Kriterleri 

Çağrılara resmi olarak başvurmadan önce, uygulama koçluğu sürecine dahil edilmek için 

her KOBİ öncelikle www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/  linkinde yer alan bir 

beyan formunu doldurmalıdır. 

Başvuru için gerekli belgeler 

• Başvuru formu  

• 6 slaytlı sunum  

• Doğruluk beyanı  

• Proje seçim sürecine dahil olan herhangi bir kuruluş veya birey ile çıkar çatışması 

olmadığı beyanı  

Değerlendirme ve Seçim Süreci 

SmartX Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolünden 

sonra, resmi olarak uygun olan tüm teklifler, SmartX konsorsiyum üyeleri tarafından yürütülen 

ön değerlendirme sürecine girer. Ön değerlendirme sürecinden geçen en yüksek dereceli 

başvurular, uluslararası kabul görmüş 11 proje konsorsiyumundan bağımsız uzman tarafından 

yürütülen resmi değerlendirme sürecine iletilecektir. 

Seçim Komitesi üyeleri http://www.smartx-europe.eu/selection-committee  adresinden 

görülebilir. 

  Adım Adım KOBİ Başvurusu  

1. KOBİ'lerin önce SmartX web sitesine (https://www.smartx-europe.eu/register/) 

kaydolmaları gerekir. Bu adımda, KOBİ'ler şirket, faaliyetleri ve iletişim bilgileri 

hakkında temel bilgileri sağlar. Kayıt tamamlandıktan sonra, KOBİ, diğer uygulama 

adımları için SmartX işbirliği platformuna bağlanmak üzere bir kullanıcı adı ve şifre alır. 

 

2. SmartX destek olanaklarını keşfetmek isteyen ve bir proje fikrine sahip kayıtlı 

KOBİ'lerin, https://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/   üzerinden 

çevrimiçi formu doldurmaları gerekir. SmartX ekibinin bir üyesi, proje fikrinin 

uygunluğunu değerlendirmek ve KOBİ'ye başvuru sürecinde rehberlik edecek bir 

SmartX koçu atamak için KOBİ ile iletişime geçecektir. 

 

 

3. SmartX uygulama koçunun yardımıyla, KOBİ proje konseptini daha ayrıntılı olarak 

geliştirecek, projeyi gerçekleştirmek için gereken ortaklara veya harici teknoloji / 

hizmet sağlayıcılara olan ihtiyacı değerlendirecek, bir proje uygulama ve finansman 

planı oluşturacak ve son olarak başvuru belgelerini tamamlayacaktır. Başvuru koçu 

tarafından onaylandıktan sonra, başvuruyu son başvuru tarihinin bitiminden önce 

SmartX proje sunum sisteminden çevrimiçi olarak gönderecektir. 

 

http://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/
http://www.smartx-europe.eu/selection-committee
https://www.smartx-europe.eu/register/
https://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/


Proje uygulaması 

Sözleşmelerinin imzalanmasından sonra, desteklenen proje sahipleri bazı temel eylemleri 

yapmalıdırlar. Bunlar: 

• Atanan süreç koçuyla hızlı ve sürekli etkileşim; 

• Akıllı tekstil inovasyon hazırlığı için proje tanıtım atölyesine katılım ve Kişisel 

Değerlendirme Aracının tamamlanması (projenin 1. ayında); 

• SmartX platformunda projeyi duyurmak için halka açık tanıtım materyallerinin teslimi 

(projenin 2. ayında); 

• Başarılı ilerleme kaydedilmesi ve 2. avans ödemesini alabilmek için için süreç koçu ile 

birlikte ayrıntılı bir koçluk planı (projenin 3. ayında); 

• Projenin uygulanmasında beklenmedik zorluklar veya gecikmeler durumunda süreç 

koçu ile hızlı ve şeffaf iletişim; 

• Projenin orta-ileri aşamalarında en az bir değer zinciri verimlilik veya proje sonuçlarını 

yaygınlaştırma çalıştayına katılım; 

• Nihai proje ödemesini sağlanması için süreç koçu ile nihai proje raporunun 

oluşturulması ve kendini değerlendirme aracının tamamlanması. 

Ödeme planı 

1. Ay: Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30 gün içinde 10.000 € (veya toplam fonun 

30.000 € 'dan azını talep eden katılımcılar için toplam fon tutarının %30'u) ilk ön finansman 

ödemesi. 

3. Ay: Önceden tanımlanmış 3 aylık dönüm noktasına başarılı bir şekilde ulaşıldıktan sonra 

kalan fon tutarının% 50'sinin ikinci ödemesi. Proje koçu tarafından 1. onay raporunun 

sunulmasından sonraki 30 gün içinde. 

12. Ay: Projenin başarıyla tamamlanmasından ve süreç koçu tarafından onaylanan nihai proje 

raporunun sunulmasından sonra kalan fon miktarının nihai ödemesi. Nihai ödeme, nihai proje 

raporunun sunulmasından itibaren 45 gün içinde yapılacaktır.  

60.000 € hibe için örnek ödeme planı:  

1.Ay  10.000 €, 

3.Ay  25.000 €,  

12.Ay   25.000 € 

AB Kriterlerine göre KOBİ standartları için aşağıdaki linke tıklayınız. 

https://bit.ly/2J4e0JJ  

https://bit.ly/2J4e0JJ

