آییننامه حمایت از نگارش طرح کسب و کار
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تعداد صفحات2 :

تاریخ صدور 1400/01/25 :

شماره

تاريخ

نام و امضاء

نام و امضاء

نام و امضاء

ويرايش

ويرايش

تهيه کننده

تائيد کننده

تصويب کننده

1

92/04/01

مسعود زمانی

احمد طالبيان

حامد افشاری

2

94/11/28

محمد ابراهيمی ممقانی

احمد گودرزی

حامد افشاری

3

1395/01/28

سيد اميد باسيرو

احمد گودرزی

حامد افشاری

4

1397/09/18

محمد ابراهيمی ممقانی

مهدی آل احمد

حامد افشاری

5

1400/01/25

محمد حسين اشرفی

مهدی آل احمد

عماد احمدوند

آییننامه حمایت از نگارش طرح کسب و کار

شماره سندCO-RE-07 :

شماره ویرایش 5 :
تـاریخ ویرایش 1400/01/25 :

 -1هدف
راهاندازی يک کسب و کار جديد نيازمند تهيه يک طرح تجاری جامع است که اموری مانند مدل کسب و کار ،تخصيص منابع،
تمرکز بر روی نقاط کليدی ،کسب آمادگی برای برخورد با تهديدها و بهرهبرداری از فرصتها را مورد بررسی قرار دهد .طرح
کسب و کار سندی مکتوب است که با بررسی جوانب مختلف مرتبط با يک کسب و کار شامل ملزومات فنی و تکنولوژی ،شناخت
بازار ،ارزيابی مالی و اقتصادی ،تدوين برنامهها و مدل کسب و کار ،اهداف توسعهای آن کسب و کار را در يک دوره زمانی مشخص
تشريح میکند .طرح تجاری در واقع راهنمای مسير تجاریسازی و بيانکننده نقاط ضعف و قوت طرح است.
 -2دامنه كاربرد
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس.
 -3مفاد آییننامه
ماده  :1خدمات مشمول این آیین نامه
 -1-1تهيه طرح پيش امکانسنجی :هدف از تهيه گزارشات امکانسنجی ارزيابی ميزان جذابيت و موفقيت يک طرح از منظر
فنی ،بازار و درنهايت مالی و اقتصادی است .گزارش امکانسنجی سندی مکتوب است که با اهداف مختلف در اختيار
ذی نفعان پروژه از جمله سرمايه گذاران فعلی و آتی قرار میگيرد.
 -2-1تهيه طرح امکانسنجی :هدف از تهيه گزارشات امکانسنجی ارزيابی ميزان جذابيت و موفقيت يک طرح از منظر فنی،
بازار و درنهايت مالی و اقتصادی است .گزارش امکانسنجی سندی مکتوب است که با اهداف مختلف در اختيار ذی
نفعان پروژه از جمله سرمايه گذاران فعلی و آتی قرار میگيرد.
 -3-1تهيه طرح کسب و کار :طرح کسب و کار مطالعه جامعی است که عالوه بر بررسی توجيهپذيری طرح ،به بررسی جوانب
مختلف شکلگيری و پياده سازی آن در کنار تحليلهای مديريتی میپردازد.
ماده  :2میزان و نحوه حمایت
نوع گزارش

درصد حمایت

طرح پيش امکانسنجی
طرح امکانسنجی

سقف حمایت
 70ميليون ريال

70%

طرح کسب و کار

 150ميليون ريال
 250ميليون ريال

ماده  :3شرایط دریافت حمایت
 -3-1متقاضی بايد درخواست خود را در سامانه  www.tmsc.irثبت نمايد.
 -3-2ارائه پروپوزال انجام پروژه ،قرارداد امضاء شده ،مستندات مالی و گزارش پروژه از سوی شرکت متقاضی و تاييد آن توسط
موسسه جهت دريافت حمايت الزامی میباشد.
 -3-3تامين اطالعات مرتبط با ابعاد فنی طرح و مورد نياز جهت انجام پروژه ،بر عهده شرکت متقاضی میباشد.

