آييننامه حمايت از مراکز رشد و
شرکت های مستقر در مراکز رشد
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شماره ویرایش 10 :
تـاریخ ویرایش 44/44/24 :

 -1هدف:

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار به منظور حمايت از نهادهای مؤثر در توسعه علم ،فناوری و صنعت
فناوری نانو در راستای چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آينده فناوری نانو ،در قالب اين آييننامه از
مراکز رشد و شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو که در مراکز رشد استقرار يافتهاند ،حمايت میکند.
 -2دامنه كاربرد:
 -1-2مراکز رشد سراسر کشور
 -2-2شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس

 -3تعاريف:

 -0-3موسسه
موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (کريدور) با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزايش نرخ موفقيت
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دانش بنيان که در اين آييننامه موسسه ناميده میشود ،شکل گرفته
است .موسسه با شناسايی و ارزيابی خدمات توسعه فناوری و تشخيص نيازهای تجاری سازی ،امکان برآورده
شدن آنها را تسهيل نموده و طی تفاهم با سازمانها و نهادهای حامی توسعه علم و فناوری در قالب آييننامهها
و دستورالعملهای مشخص و مصوب از شرکتهای مذکور در تمامی زمينههای مربوط به خدمات توسعه
فناوری حمايت میکند.
 -2-3مرکز رشد
مرکز رشد مرکزی است تحت مديريت متخصصين حرفه ای که با ارائه خدمات حمايتی از ايجاد و توسعه
حرفه های جديد توسط کار آفرينانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمينه های مختلف منتهی به فناوری
عمدهترين خدمات قابل ارائه

تشکيل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،پشتيبانی می کند.
توسط مرکز رشد ،تامين محل کار و استقرار شرکتها و فناوران متقاضی میباشد.
 -3-3شرکت
شرکتهای مستقر در مراکز رشد که دارای تاييديه نانومقياس میباشند و متقاضی استفاده از خدمات اين
آييننامه هستند.
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 -4مفاد آيیننامه:
 -1-4حمايت از مراكز رشد

 -0-0-4نحوه حمایت از مراکز رشد

موسسه با هدف تشويق و ترغيب مراکز رشد به حمايت از استقرار و کمک به رشد شرکتهای فعال در حوزه
فناوری نانو مبلغ  14،444،444ريال به حساب مدير مرکز رشد به ازای هرمحصول دارای تاييديه نانومقياس تاا
 3محصول و بيشتر از اين تعداد محصول معرفی شده به ازای هر محصول  1،،444،444ريال واريز ماینماياد.
اين مبلغ به صالحديد مدير مرکز رشد بين مسوولين و کارشناسانی که بيشترين همکااری را در انجاام مراحال
خدمات توسعه فناوری شرکتهای مستقر داشتهاند ،پرداخت میگردد .پيشنهاد میگردد  44درصد از مبلغ فوق
به فعاليتهای کارشناسی اين حوزه تعلق گيرد.
 -2-0-4شرایط اعطای حمایت

الف) ارسال فهرست محصوالت و شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو ،مستقر در مرکز رشد دارای تاييديه
نانومقياس
ب) ارسال نامه به موسسه مبنی بر استفاده از مفاد اين آييننامه

 -2-4حمايت از شركتهای مستقر در مراكز

 -0-2-4نحوه حمایت از شرکتهای مستقر در مراکز رشد

طبق آيين نامه های مصوب موسسه ،پرداخت حمايت به شرکت های مستقر در مراکز رشد در چند مرحله و
با رعايت ضوابط و شرايط اعالم شده در ذيل صورت می پذيرد:

 مرحله اول :پرداخت مبلغ  24،444،444ريال حمايت بالعوض پس از دريافت تاييديه نانومقياس
 مرحله دوم :اعطای  34،444،444ريال حمايت بالعوض برای بهرهگيری از حداقل سه مورد از
خدمات توسعه فناوری موسسه (از جمله استفاده از خدمات حمايت از اشتغال ،تهيه گزارش پيش
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امکان سنجی و امکان سنجی ،طرح تجاری ،بازاريابی ،رصد بازار ،خدمات حسابداری ،طراحی
صنعتی ،طراحی سايت ،تهيه اقالم تبليغاتی و ساير خدمات تجاری سازی)
 مرحله سوم :پرداخت مبلغ  ،4،444،444ريال حمايت بالعوض پس از طی نمودن مرحله رشد با
موفقيت
تبصره  :1طی نموندن مرحله رشد با موفقيت ،منوط به اخذ گواهی دانش بنيان ،پياده سازی سيستم
مديريت کيفيت و حضور در جشنوارههای ساالنه فناوری نانو (حداقل سه جشنواره) میباشد.
 -2-2-4شرایط اعطای حمایت

الف) ارسال نامه به موسسه مبنی بر استفاده از مفاد اين آييننامه پس از دريافت تاييديه نانومقياس
ب) ارسال تصوير سند استقرار در مرکز رشد برای دريافت مبلغ حمايتی مرحله اول (تصوير قرارداد و يا هار
سند ديگری که استقرار شرکت در مراکز رشد را تاييد کند).
ج) ارسال درخواست استفاده از خدمات توسعه فناوری مورد نياز شرکت و پس از آن ارسال ليسات خادمات
دريافت شده از موسسه برای بهرهگيری از حمايت بالعوض  34،444،444رياالی اختصاا

يافتاه باه خادمات

توسعه فناوری در مرحله دوم
د) ارسال تصوير گواهی دانش بنياان ،تصاوير گواهيناماه  ISO9001و مادار
فناوری نانو به منظور دريافت مبلغ حمايتی مرحله سوم
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