فهرست خدمات حمایتی مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) برای شرکتهای تولید کننده محصوالت نانویی
ردیف

زمینه

1

موضوع خدمت

مشخصهیابی

ارائهگرنتشبکهآزمایشگاهی

2
ارزیابیو
3

بهینهسازی

شرح خدمت

مشخصهیابیمحصوالتوتکمیلمدارکفنی
وآزمونهایموردنظرجهتبررسیمقیاسنانو
ارائهگرنتشبکهآزمایشگاهیفناورینانوبرایانجام
آزمونهایموردنیازحینبهینهسازیمحصول

فرمول حمایت

سقف حمایت

سقف حمایت

(در حالت پذیرش طرح)

(در حالت تأییدیه)

رایگان(درصورتتأییدمقیاسنانو)

---

بدونسقف

خانمگشتیآذر

آزمایشگاهیفناورینانوبرایهرمحصولپذیرشطرح

20,000,000

---

خانمگشتیآذر

63103314

تخصیصگرنتدرآزمایشگاههایعضوشبکه
شده

طراحیصنعتی-طراحی

تخصیصیارانهبرایاصالحطراحیصنعتیمحصوالت

50%ازکلهزینههایطراحی

---

4

طراحیصنعتی-ساخت

تخصیصتسهیالتبرایاصالحطراحیصنعتیمحصوالت

70%ازهزینههایساخت

---

400,000,000

5

عارضهیابی

75%ازمبلغقراردادکارگزاری

---

60,000,000

6

رصدبازار

تهیهگزارشاتتحقیقاتبازار

تا%80ازهزینهتهیهگزارشات

---

7

انواعگزارشاتBP،FS،Pre FSو...

تهیهگزارشاتامکانسنجیوطرحکسبوکار

8

آموزش

9

پیشخوانهایمشاوره

سازمانها

()021

63103314

70,000,000

حمایتازاجرایپروژهایتخصصیعارضهیابیدر

مسئول

تلفن تماس

آقایابراهیمی
فیجانی
آقایابراهیمی
فیجانی
آقایکریمینژاد

63103213
63103213
63103215

150,000,000ریالبرایگزارشات
داخلی

آقایابراهیمی

300,000,000ریالبرایگزارشات

ممقانی

63103217

خارجی

حمایتازحضوردردورههایآموزشیکوتاهمدت
مدیریتی

بین%30تا%90ازهزینههابراساسپارامترهایآیین
نامه
75%هزینههایبرنامههایآموزشیکریدور
50%هزینههایآموزشهایخارجازکریدورباتأیید

---

100,000,000

30,000,000درسال

30,000,000درسال

آقایابراهیمی
ممقانی
آقایگودرزی

63103217

63103214

پشتیبان

ارائهخدماتمشاورهایدرسرفصلهای:مدیریت،تأمین
اجتماعی،حقوقی،مالیاتی،مراکزرشد،تأمینمالی،
انتقالمالی،طراحیصنعتی،بازاریابی،گمرکی،

رایگان

بازرگانی،قراردادهایبینالمللی،حملونقلبینالمللی

تادوجلسهدرماهبرایهر
سرفصل

تادوجلسهدرماهبرایهرسرفصل

آقایکریمینژاد

63103215

و...
مدیریتو

پرداختبالعوضدرمراحلزیر:

کسبوکار

20,000,000-1ریالپسازاستقراردرمرکزرشد

10

حمایتازشرکتهایمستقردرمراکزرشد

11

حمایتازمراکزرشد

12

مجوزهاوگواهینامههایسیستمی

13

حسابداری

14

مجوزهاوگواهینامههایمحصولی

15

حمایتازحضوردرنمایشگاههایخارجی

پرداختحمایتتشویقیوتخصیصاعتباراستفادهاز

30,000,000-2ریالدرازایاستفادهازحداقلسه

خدماتتوسعهفناوریدرمراحلمختلفرشدبههر

موردازخدماتکریدور

شرکتمستقردرمرکزرشد

50,000,000-3ریالدرازایاخذاستاندارد

50,000,000

100,000,000

آقایکریمینژاد

63103215

،ISO9001گواهینامهدانشبیان،حضوردرجشنوارهفناورینانو
وخروخموفقیتآمیزازمرکزرشد

پرداختحمایتتشویقیبهمرکزرشددرازایمعرفی
هرمحصولدارایتأییدیهنانومقیاس
حمایتازفراینداخذمجوزهاوگواهینامههایاستاندارد
داخلیوبینالمللی

حمایتتشویقیبرایاستقرارشرکتهاینانوییبهازای
هرمحصول10,000,000ریالتاسقفسهمحصولو

یکباربهازایهرمحصول

بهازایهرمحصولبیشتر15,000,000ریال
50%ازهزینههایمشاورهوصدورگواهینامهمعتبر

---

50%ازهزینههایسالاول

16

توسعهبازار

حمایتازحضوردرنمایشگاههایداخلی

تهیهوتدوینسیستممالیوتمامیخدماتمالیاتی
30%ازهزینههایسالدوم
شرکتدریکسالمالی
20%ازهزینههایسالسوم
حمایتازفراینداخذمجوزهاوگواهینامههایاستاندارد 80%ازهزینههایمشاوره،آزمونوصدورگواهینامه
داخلیوبینالمللی

معتبر

معرفینمایشگاههایمعتبروحمایتازحضورشرکتها

70%ازهزینههایتهیهوساختغرفه،بلیطرفتو

درآنها

برگشتعادیوهتلدرنمایشگاههایخارجی

معرفینمایشگاههایمعتبروحمایتازحضورشرکتها

50%ازهزینههایتهیهوساختغرفهدر

درآنها

نمایشگاههایداخلی
بین%50تا%80ازهزینههابراساسارزیابیفنی،

17

طراحیوپشتیبانیوبسایت

حمایتازطراحیوارتقایسایتهایاینترنتیشرکتها

18

طراحیوتهیهاقالمتبلیغاتی

حمایتازتهیهکاتالوگوسایراقالمتبلیغاتی

19

ثبتاختراعخارجی

حمایتازفرایندثبتUS Patent

20

رصدفناوری(تحلیلپتنت)

تهیهگزارشاتتحلیلپتنت

21

گزارشنوآوریپتنت(گزارشنقضپتنت)

انجامخدمتسرچپتنتباموضوعدرخواستی
حمایتازفرایندنگارشمتناختراعداخلیدر

یکباربهازایهرمحصول

بصریواقتصادیسایتطراحیشده

---

200,000,000
30،000،000برایسالاول
20,000,000ریالبرایدوسالبعد

---

200,000,000

---

100,000,000

---

50,000,000

---

31,000,000

---

40,000,000

بین%40تا%70ازهزینههابراساسارزیابیکیفیت
طراحیوچاپاقالمچاپیمانندکاتالوگ،بروشورو...و
ارزیابیمحتواییوگرافیکیتیزرهایتبلیغاتی

22
23

حمایتازنگارشمتناختراعداخلی
مالکیتفکری

ثبتعالمتتجاریداخلی

24

ثبتعالمتتجاریخارجی

25

ثبتطرحصنعتی

26

اعطایوامقرضالحسنه

چهارچوبهایاستاندارد
حمایتازفرایندثبتقانونیعالئمتجاری
حمایتازفرایندثبتقانونیعالئمتجاری
هدایتونظارتبرفرایندثبتطرحصنعتیوارائه

آقایکریمینژاد

63103215

90%ازکلهزینههادرصورتتأییدشورایمالکیت

آقایکریمینژاد

63103215

آقایکریمی

63103250

آقایابراهیمی
فیجانی
آقایابراهیمی
فیجانی
آقایابراهیمی
فیجانی
آقایابراهیمی
فیجانی

63103213

63103213
63103213

63103213

فکری
80%ازکلهزینههایجاریوکارگزاری

آقایسعیدی

63103133

بدونسقف

بدونسقف

آقایسعیدی

63103133

90%ازکلهزینهها

10,000,000

10,000,000

آقایسعیدی

63103133

50%ازهزینهها

5,000,000

5,000,000

آقایسعیدی

63103133

50%ازکلهزینههایکارگزاریوثبت

---

7,000,000

آقایصابری

63103131

70%ازکلهزینههایکارگزاریثبت

100,000,000

100,000,000

آقایصابری

63103131

مشاورهرایگان

بدونسقف

بدونسقف

آقایسعیدی

63103133

بدونسقف

بدونسقف

آقایسعیدی

63103133

مشاورهفنی
اعطایوامقرضالحسنهبهشرکتهاییکهبراساسیک

50میلیونتومانتسهیالتبدونبهرهباتنفسیک

پتنتبینالمللیمعتبرتولیدمیکنند.

ساله

بدونسقف

بدونسقف

آقایکریمی

63103250

