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آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

استارتاپها و شرکتهای خالق و فناور

با عنوان:

آییننامه حمایت از «استارتاپها و شرکتهای خالق و فناور در
حوزه علوم و فناوریهای شناختی»
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مقدمه
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای پیشبرد اهداف خود ،در چارچوب سیاستها و
راهبردهای مصوب از توسعه محصوالت و خدمات خالق و نوآور شناختی در راستای اولویتهای تعیین شده
توسط ستاد ،برابر این آیین نامه حمایت میکند.
از استارتاپها و شرکتهای خالق و فناوری حمایت خواهد شد که دارای ایده نوآورانه و مسئلهمحور در زمینه
علوم و فناوریهای شناختی ،تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه در مراحل بذرمایه باشند.
ماده  :1تعاریف
ستاد :در این آییننامه به"ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی" اطالق میشود.
استارتاپ :نهادی موقتی که برای یافتن مدل کسب و کار مقیاسپذیر و تکرارپذیر ایجاد شده است.
شرکت خالق و فناوری :شرکتی که رشد و توسعه آن مبتنی بر خالقیت و نوآوری باشد.
خدمات پیششتابدهی :پیششتابدهی شامل خدماتی مانند آموزش ،منتورینگ ،فضای کار اشتراکی و
اینترنت از سمت شتابدهنده میباشد ،تا تیمها بوم کسب و کار خود را کامل کرده و به یک نمونه اولیه از
محصول خود نزدیک شوند.
خدمات شتابدهی :شتابدهی شامل سرمایه گذاری بذری ،منتورینگهای تخصصی ،شبکهسازی و  ...میباشد
تا تیمها به یک مدل کسب و کار و محصول اولیه رسیده و برای ارائه به سرمایهگذاران آماده شوند.
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سرمایه مرحله بذرمایه :اولین مرحله رسمی تأمین وجه از شتابدهنده و نمایانگر اولین مبلغی است که یک
کسب وکار اولیه به صورت رسمی بدست میآورد.
مرکز رشد :مرکزی که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفههای جدید در قالب واحدهای نوپا که
در زمینههای مختلف فناوری تشکیل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،پشتیبانی میکند.

ماده  :2شرایط تیمها
 .1دارای تیمی متشکل از حداقل  3نفر شامل عضو فنی ،شناختی و کسب و کار باشد.
 .2بر روی ایده ،محصول یا خدمات علوم و فناوریهای شناختی و اولویتهای ستاد متمرکز باشد.

ماده  :3بسته حمایتی
 .1حمایت از استارتاپها و شرکتهای خالق و فناور شناختی شامل حمایت از خدمات پیششتابدهی،
شتابدهی ،سرمایه مرحله بذرمایه ،تسهیل جذب سرمایهگذاری ،حمایت در قالب یارانه فروش ،حمایت جهت
اخذ مجوز و استانداردهای الزم خواهد بود.
 .2حمایت از خدمات پیششتابدهی و شتابدهی برای تیمها در مرحله بذرمایه از طریق شتابدهندهها/مراکز
رشد تا سقف حداکثر  100میلیون ریال میباشد .خدمات شتابدهنده/مراکز رشد شامل منتورینگ ،فضای کار
اشتراکی ،مشاوره مدل و طرح کسب و کار ،مشاوره فنی ،مشاوره علمی ،خدمات مستندسازی فناوری و خدمات
حقوقی و مالکیت فکری میباشد.
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 .3حمایت مالی از استارتاپها و شرکتهای خالق و فناور در مرحله بذرمایه تا سقف حداکثر  1.5میلیارد ریال
برای هر تیم میباشد .این حمایت جهت طراحی و پیادهسازی محصول اولیه ( )MVPبوده و از طریق
شتابدهنده/مرکز رشد به تیمها پرداخت خواهد شد.
تبصره  .1استارتاپ باید عضو یک شتابدهنده/مرکز رشد بوده (قرار داد مکتوب داشته باشد) و سرمایهگذاری
اولیه غیر خدمات شتابدهی ،حداقل  150میلیون ریال از طریق شتابدهنده/مرکز رشد روی آن محصول انجام
شده باشد.
 .4حمایت از تنظیم طرح کسب و کار جهت ارائه به سرمایهگذاران خطرپذیر برای استارتاپها و شرکتهای
خالق و فناوری که از مرحله بذرمایه عبور کردهاند تا سقف حداکثر  50میلیون ریال میباشد .این حمایت از
طریق شتابدهنده/مرکز رشد انجام خواهد شد.
 .5حمایت در قالب یارانه فروش برای تیمهایی است که از مرحله بذرمایه عبور کرده و وارد بازار شدهاند .با
توجه به ارزشگذاری محصول ارائه شده ،یارانه فروش روی محصوالت با درصد کارشناسی شده ستاد (حداکثر
 60درصد) تا سقف حداکثر یک میلیارد ریال از طریق حمایت از خریدار اعمال خواهد شد .میزان فروش با
ارائه مستندات مورد تایید ستاد قابل قبول خواهد بود.
 .6حمایت از انجام تحقیقات مورد نیاز برای ارتقاء محصول پس از تایید ستاد در قالب یک پایاننامه کارشناسی
ارشد و یا دکتری زیر نظر یکی از اعضای هیأت علمی مورد تأیید ستاد تا سقف حداکثر  300میلیون ریال
میباشد .این مبلغ مستقیما به مرکز علمی مربوطه پرداخت خواهد شد.
 .7خدمات حمایتی برای اخذ مجوزها و استانداردهای الزم برای استارتاپها و شرکتهای خالق و فناور ارائه
خواهد شد.
 .8حمایتهای موضوع این آییننامه در سه قسط پرداخت میشود و هر پرداخت نیازمند دریافت گزارش کتبی
و تأیید پیشرفت انجام طرح توسط ناظر ستاد میباشد.
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 .9مبالغ حمایتی ذکر شده برای سال  1399و  1400میباشد که با توجه به میزان تورم ساالنه قابل بازنگری
توسط ستاد است.

ماده  :4شیوهی اجرا
طرحها بر اساس فراخوان عمومی ستاد دریافت و پس از ارزیابی و تأیید اولیه توسط داوران ستاد ،نتیجه نهایی
اعالم میشود.

این آیین نامه در  4ماده و  1تبصره در تاریخ  1399/12/3در کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی به تصویب رسید.
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