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 -1هدف
راهاندازییککسبوکارجدیدنیازمندتهیهیکطرحتجاریجامعاستکهاموریمانندمدلکسبوکار،تخصیصمنابع،

ازفرصتهاراموردبررسی قراردهد.طرح

تمرکزبرروی نقاطکلیدی ،کسبآمادگی برای برخوردباتهدیدها وبهرهبرداری 
انکننده نقاط ضعف و قوت طرح است .درهمینراستاموسسه خدمات
یسازی و بی 
تجاری در واقع راهنمای مسیر تجار 

فناوریتابازار بخشیازهزینه هایتهیهگزاراشاتطرحکسبوکارراکهازطریقکارگزارانخبرهدراینحوزه
تدوینشده،موردحمایتقرارمیدهد .

 -2دامنه كاربرد
شرکتهایفعالدرحوزهفناورینانوودارایتاییدیهنانومقیاس .

 -3تعاريف
موسسه:منظورازموسسه"،موسسهخدماتتوسعهفناوریتابازار" استکهباهدفکاهشزمانتجاریسازیوافزایشنرخموفقیت
شرکتهایفعالدرحوزهفناورینانوودانشبنیان،تاسیسشدهاست .

باشندومتقاضیاستفادهازخدماتاینآییننامههستند .


ثبتشدهکهدارایتاییدیهنانومقیاسمی
شرکتهای

شرکت متقاضی:
گزارش طرح کسب و کار :طرحکسبوکارسندی مکتوباستکهبا بررسیجوانبمختلفمرتبطبا یک کسبوکارشامل
اهدافتوسعهایآنکسبوکار

هاومدلکسبوکار،


تدوینبرنامه
ملزوماتفنیوتکنولوژی،شناختبازار،ارزیابیمالیواقتصادی،
یکند.
رادریکدورهزمانیمشخصتشریحم 
 -4مفاد آيیننامه
ماده  :1خدمات مشمول حمايت در حوزه طرح کسب و کار
دراینحوزهخدماتزیرموردحمایتموسسهاست :
امکانسنجی( )Pre-Feasibility Study
ش 
طرحهایپی 
 -1-1تهیه 
 -2-1تهیهگزارشاتامکانسنجی()Feasibility Study
 -3-1تهیهطرحکسبوکار()Business Plan
ماده  :2شرايط اعطای حمايت
آییننامهمنوطبهبرخورداریشرکتمتقاضیازتاییدیهنانومقیاسونیزتاییدپشتیباناست.
استفادهازحمایتهایاین 

-1-2
یتوانند پیش از و یا همزمان با فرآیند بررسی مقیاس از حمایتهای این
تبصره  :1در صورت تایید پشتیبان ،متقاضیان م 
آییننامهاستفادهکنند .
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ماده  :3میزان و نحوه حمايت
-1-3حمایتموسسهازخدماتمشمولاینآییننامهمتناسببابهرهگیریازکارگزارانمختلفبهشرحزیرمیباشد:
روش اول-استفادهازشبکهکارگزارانموسسه:سهمحمایتیموسسهپسازبررسیمحتوایگزارشوانجاماصالحاتالزماز
میگردد .
سویکارگزار،درهریکازفازهایقراردادبراساسجدول1پرداخت 
جدول شماره  :1درصد و سقف حمايت از تدوين طرحهای کسب و کار

درصد حمايت

 90درصد از مبلغ کل قرارداد

سقف حمايت

 100،000،000ريال

تبصره:2سهمحمایتیموسسهدر 3فاز وپسازارائهگزارشاتمربوطه(شامل .1:معرفیمحصولو مطالعهبازار.2بررسی
)قابلپرداختمیباشد .

ونهاییسازیگزارش

.جمعبندی

فنیوارزیابیمالیواقتصادی3
تبصره  :3چنانچه تدوین گزارشهای امکانسنجی و طرح کسب و کار شامل سرفصلهای برنامهریزی راهبردی و تدوین
استراتژیهایکالنشرکتباشد،سقف حمايتحداکثرتا20درصدقابلافزایشاست .
روش دوم-استفادهازسایرکارگزاران  :سهمحمایتیموسسهپسازپرداختکلمبلغقراردادازسویمتقاضیبهکارگزارو
میشود .
پایانارایهخدمت،وپسازارزیابیکیفیتمحتوایگزارش(براساسشاخصهایپیوست)مطابقجدول،2پرداخت 
جدول شماره  :2درصد حمايت موسسه بر اساس امتیاز کیفیت گزارش

امتیاز کیفیت گزارش پس از ارزيابی

درصد حمايتی موسسه

کمتراز 40

حمایتیدرنظرگرفتهنمیشود .

 60-40

50درصدمبلغکلقراردادتاسقف50،000000ریال

 80-60

70درصدمبلغکلقراردادتاسقف70،000،000ریال 

 100-80

90درصدمبلغکلقراردادتاسقف100،000،000ریال 

ماده  :4نحوه دريافت حمايت
مشمولاینآییننامه ،متناسبباقراردادفیمابینکارگزاروشرکتمتقاضی ازسویموسسهپرداخت

 -1-4حمایت خدمات
شرکتهایمتقاضیواجدشرایط،میتوانندپسازارسالدرخواستکتبیوضمیمهنمودنمستنداتالزم(شامل

میشود.لذا

تهای
اسنادهویتی،قراردادمنعقدهباکارگزار،تصویر فاکتوررسمیپرداختیبههمراه فایلگزارشتهیه شده و،)...ازحمای 
موسسهاستفادهنمایند .
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پیوست:
جدول  :3شاخصهای ارزيابی کیفیت گزارشات و ضريب اهمیت آنها

شاخصهای اصلی

ضريب اهمیت

ارزیابیمحصول 

 20

تیماجراییومدیریتی 

 10

تحلیلبازار 

 35

فنیوتکنولوژی 

10

تحلیلمالیواقتصادی 

 20

سایرموارد 
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شاخصهای فرعی
توصیفکاربردها 
ویژگیمحصولومشخصههایفنی 
مزایاومعایبمحصول 
محصوالتجایگزینومکمل 
مزیترقابتی 
استانداردهاوقوانین 
ماهیتحقوقیشرکت،ساختارسازمانیوتشکیالت 
سوابقاجراییومدیریتیتیماجرایپروژه 
سوابقفنیتیمپروژه 
گواهینامههاواستانداردهایاخذشدهتوسطشرکت 
جستجویبازاروشناساییبازارهدف 
برآوردعرضهوتقاضاوروندآتیآن 
آمارصادراتوواردات 
وضعیترقبا(برندهایاصلی،سهمبازار،تحلیلقیمترقبا) 
میزانپذیرشدربازارهدفوبرآوردسهمبازار 
پیشبینیظرفیتتولید 
استراتژیقیمتگذاری 
تشریحفناوریهایتولید 
شرحفرایندتولید 
سناریوهایتولیدمحصول 
زمانبندیاجرایطرح 
برآوردهزینههایسرمایهگذاری 
نحوهتامینمالی 
شاخصهاونسبتهایمالیواقتصادی 
تحلیلحساسیت 
استفادهازنمودارهاوجداولمناسب 
ارایهمستنداتومنابعوماخذ 
ارایهتحلیلهایمدیریتی(،SWOTآنالیزپورترو )...
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