شیوه انمه حمایت از

بسته جامع حمایت از خدمات راه اندا زی کسب و کار
هستهاهی مستعد دانش بنیان

مرکز شرکتاه و مؤسسات دانش بنیان
سال 1401

شیوهنامه بسته جامع حمایت از خدمات راه اندازی کسبوکار هستههای مستعد دانشبنیان ،خالق و فناور مستقر در پارک

 .1مقدمه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور حمایت از تیمهاای فنااور ،اساتارتا ها و کلیاه شارکتهای
مستعد دانش بنیان دارای تاییدیه از مبادی معین شده ،برای راهاندازی کسب و کار و تاسیس شارکت اداداب باه
ایجاد بسته حمایتی مرتبط کردهاست .بدینترتیب تیم های فناور در صورت نیاز میتوانند با صرف زمان کمتار و
به صورت یکپارچه از خدمات این بسته بهرهمند شوند .در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با توجه به شناخت نیازهای شرکتهای مورد حمایت بخشی از هزینههای مربوط به خدمات مذکور در هستههای
مستعد دانشبنیان حمایت مینماید.
 .2خدمات مشمول این شیوهنامه
باتوجه به تیمهای مورد حمایت این شیوه نامه ،خدمات مشمول حمایت به شرح زیر است:
 .1حمایتهای دابل ارائه به هسته های فناور در حال ثبت و تاسیس شرکت
 .2حمایتهای دابال ارائاه باه هساته هاای مساتعد دانشبنیاان مساتقر در پارکهاای علام و فنااوری و
شهرکهای صنعتی
تبصره -این حمایت صرفا به هسته های مستعد دانش بنیانی ارائه می شود که شروط سطح فناوری و
مرحله تولید در آییننامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان(مصوب کارگروه مورخ  )1400/11/02را کسب
کرده باشند .این ارزیابی بعد از معرفی مبادی و ثبت درخواست هسته های مستعد دانش بنیان انجاب خواهد شد.
 .3میزان حمایت
حمایت تعریف شده ،بسته به سرفصلهای توافق شده مابین تیمها و کارگزار در سه سبد ارائه میگاردد .میازان
حمایتهای مالی این شیوهنامه و الزامات دریافت آن در جدول زیر دابل مشاهده است:
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جدول شماره -1بسته خدمات دابل ارائه به تیمهای فناور
سقف حمایت (ریال)

ردیف

عنوان خدمت

1

مدل کسب و کار

تدوین مدل کسب و کار

2

مطالعه فرصت و تعیین ظرفیت های
بازار

تهیه گزارش مطالعه فرصت و
ظرفیت های بازار

3

امور ثبتی شرکت

4

ثبت عالمت تجاری داخلی

 80.000.000ریال

درصد حمایت

%80

مستندات خروجی

آگهی تاسیس ،اساسنامه ،تشکیل
پرونده مالیاتی ،تشکیل پرونده
بیمه تامین اجتماعی و اخذ کد
کارگاهی
آگهی نهایی ثبت عالمت تجاری،
روزنامه رسمی ثبت عالمت تجاری

ماده  :3شرایط دریافت حمایت
متقاضی باید درخواست خود را در سامانه  es.daneshbonyan.irثبت نماید .مستندات مورد نیاز برای اخذ
این حمایت به شرح زیر است :فاکتور و مستندات پرداختی ،نتایج مکتوب خروجی هر خدمت مطابق جداول باال.
 .4شرایط دریافت حمایت
پس از تسویه حساب با کارگزار ،هسته متقاضی کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه es.daneshbonyan.ir

بارگزاری کرده و پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی ،نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در وجه هسته متقاضی ادداب میشود.
تبصره  -1مستندات .1 :درارداد منعقد شده  .2ارائه فاکتور و کلیه مستندات مالی  .3نامه رسمی حاوی اطالعات
حساب (شماره حساب ،کد شبا ،ناب بانک و کد شعبه)
تبصره  -2موضوع درارداد با توجه به بسته ی حمایتی باید شامل سرفصلهای بیان شده در جدول هریک از
بستهها باشد.
تبصره  -3در صورت تمایل هسته متقاضی به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان بایستی صالحیت آنان پیش
از عقد درارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.
تبصره  -4مسئولیت اجرای درست و موثر پروژه بر عهده هسته های مورد حمایت میباشد .معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارشات دریافتی ،وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در
دبال دعاوی احتمالی بین هسته ها با کارگزاران خدماتی ،هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
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تبصره  -5هسته های متقاضی موظف هستند نسبت به پیگیری درخواست ثبتشده و ارسال مستندات مربوطه
در زمان مقرر ادداب نمایند .در صورت عدب رعایت این مسئله ،درخواست ثبتشده در سامانه منقضی و به صورت
خودکار مردود خواهد شد .این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم درارداد با مجری 1 ،ماه تعیین شدهاست.

4

