شتابدهندهها،فضاهایکار

ننامهحمایتازمراکزرشد،
آیی 
شرکتهاوفناورانمستقر

اشتراکیو

شمارهسند:
شمارهویرایش05:
تـاریخویرایش97/09/30 :

 -1هدف:

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار به منظور حمایت از نهادهای مؤثر در
توسعه علم ،فناوری و صنعت فناوری نانو در راستای چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آینده فناوری
نانو ،در قالب این آییننامه از مراکز رشد و شرکتها ،دانشجویان و فناوران فعال در حوزه فناوری نانو که در
مراکز رشد استقرار یافتهاند ،حمایت میکند.
 -2دامنه كاربرد:
 -1-2مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری سراسر کشور ،شتابدهندهها ،فضاهای کار اشتراکی
 -2-2شرکتها و فناوران فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاییدیه نانومقیاس
 -3مفاد آییننامه:
ماده :1خدمات مشمول این آیین نامه
عناوین خدمات قابل ارائه در این آییننامه به شرح زیر است:
شتابدهندههاوفضاهایکاراشتراکی :

پارکها،

 -1-1حمایتازمراکزرشد،
با هدف تشویق و ترغیب این مراکز به تسهیل و تسریع استقرار و کمک به رشدد شدرکتهدای فعدال در حدوزه
فناوری نانو این حمایت انجام خواهد شد.
شرکتهاوفناورانمستقر :

 -2-1حمایتاز
به منظور حمایت و پشتیبانی مالی از شرکتها و فناوران نوپای نانویی ،این حمایت بالعوض پرداخت میگردد.
ماده  :2میزان حمایت
-1-2حمایتهای مالی این آییننامه و الزامات دریافت آن در جدول زیر قابل مشاهده است:
ردیف

سازمان مورد حمایت

1
2
3

4

شرکت دارای تاییدیه
نانومقیاس

شرایط اعطای حمایت

میزان حمایت (ریال)

مرحله اول :استقرار در مرکز رشد ،شتابدهنده ،فضای کار اشتراکی ،مجموعه ICAN

20،000،000

مرحله دوم :ادامه استقرار در مراکز نامبرده و استفاده از سه محل خدمت موسسه

30،000،000

مرحله سوم :گذراندن دوره استقرار با موفقیت ،اخذ گواهی دانشبنیان ،اخذ گواهی
 ،ISO9001حضور در نمایشگاه فناوری نانو

معادل 50،000،000
(گرنت خدمات صادارتی و اجاره
استقرار در شهرکهای صنعتی)

مراکز رشد ،شتابدهندهها و

به ازای هر شرکت دارای تاییدیه نانومقیاس مستقر در مراکز

10،000،000

فضاهای کار اشتراکی

و استقرار واحد دارای طرحهای نوآورانه نانویی پذیرفته شده

به ازای هرشرکت/طرح
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ماده  :3شرایط اعطای حمایت
 -1-3متقاضی باید درخواست خود را در سامانه  www.bizservices.irثبت نماید.
ماده  :4حمایتازبرترینمراکزرشد،شتابدهندهوفضایکاراشتراکیدرحوزهفناورینانو
موسسه به منظور ارزیابی و رتبهبندی نهادهای مؤثر در توسعه علم ،فناوری و صنعت فناوری نانو در راستای
چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبردی فناوری نانو ،جشنواره برترین مراکز رشد ،شتابدهنده و فضای کار
اشتراکی در حوزه فناوری نانو را به صورت ساالنه برگزار می کند .جشنواره برترین مراکز رشد به سه قسمت
تقسیم شده است:
 -1-4برترینسازمانحامی :شامل سه مرکزی که در حوزه فناوری نانو در کشور سرآمد هستند و براساس
شاخصهای ارزیابی حایز باالترین نمره میشوند.
تبصره  :1در این بخش جوایز برای مراکز اول ،دوم و سوم به حساب مدیران مراکز برتر واریز میشود.
 -2-4برترینرابطین:به سه مورد از برترین رابطین سازمان حامی که باالترین سطح تعامل را با مجموعه
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان داشته اند اطالق میشود.
 -3-4برترینسازمان جوان :شامل سازمانی میشود که براساس شاخصهای ارزیابی دارای باالترین ارتقای
سطح فعالیتهای خود نسبت به یک سال گذشته در حوزه فناوری نانو بودهاست .براساس تعریف ،سازمان حامی
جوان در حوزه فناوری نانو به سازمانی اطالق میگردد که کمتر از  5سال در حوزه فناوری نانو فعالیت میکنند.
تبصره  :2جایزه این بخش به حساب مدیر سازمان حامی واریز میشود.
 -4-4جوایز برترینهای هر بخش از ماده  4این آییننامه پیش از برگزاری جشنواره برترینها در هر سال توسط
مدیر عامل موسسه مشخص و اعالم میشود .

