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مقدمه
یکی از راههای معرفی و نمایش عملکرد مح صول به سرمایهگذاران و م شتریان ،طراحی و ساخت یک نمونه
نمایشی(دمو) میباشد که ویژگیها و کارکردهای اصلی محصول را به نمایش میگذارد .دمو ،نمونهای از محصول
اصلی یا بخشی از آن است که در اختیار مشتری قرار داده می شود تا در کمترین زمان ،با ظاهر ،ویژگی ،عملکرد
و امکانات مح صول ا صلی آ شنا شود و بر این ا ساس بتواند ارزیابی دقیقتری از مح صول دا شته با شد .در همین
راستتتتا معاونت علمی و فناوری ریاستتتت ومیوری علمی و فناوری ریاستتتت ومیوری علمی و فناوری ریاستتتت
ومیوری با هدف توسعه بازار محصوالت دانشبنیان ،بخشی از هزینههای طراحی و ساخت دموی این محصوالت
را حمایت مینماید.
میزان حمایت
 05در صد از هزینههای مربوط طراحی و ساخت ن سخه نمای شی مح صول تا سقف  055میلیون ریال برای
شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از  05میلیارد ریال در آخرین سال مالی در اظیارنامه
شرکت های دانش بنیان با درآمد باالتر از  05میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسییالت از
این خدمات بیره مند شوند.
شرایط دریافت حمایت
پس از اتمام و تکمیل پروژه ،شرکت متقا ضی کلیه م ستندات مربوطه را از طریق سامانه bizservices.ir
بارگذاری و پس از ارزیابی مدارک ارستتالی ،نستتهت به پرداخت ستتیت حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاستتت
ومیوری علمی و فناوری ریاست ومیوری (مطابق با ماده  )2در ووه شرکت متقاضی اقدام مینماید.
تبصره -1مستندات .0 :ارائه قرارداد طراحی  .2کلیه فایلهای نرمافزاری و نقشههای طراحی  .3ارائه قرارداد
ستتاخت  .4ارائه فاکتور رستتمی و کلیه مستتتندات مالی  .0نامه رستتمی شتترکت حاوی اطالعات حستتار (شتتماره
حسار ،کد شها ،نام بانک و کد شعهه)
تبصره  -2تناسب خدمات این شیوه نامه با نیاز شرکت و محصول آن بای ستی پیش از ثهت قرارداد به تایید
برسد .همچنین پرداخت حمایت پس از اتمام مراحل طراحی و ساخت ،در ووه شرکت متقاضی خواهدبود.
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تب صره  –3شرکت دانشبنیان موظف ا ست ن سهت به پیگیری درخوا ست ثهت شده و ار سال م ستندات
مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید .در صورت عدم رعایت این م ساله ،درخوا ست ثهت شده در سامانه منق ضی و
بصورت خودکار رد خواهدشد .این مدت زمان یک ماه پس از ثهت درخواست تعیین شدهاست.
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