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ماده  )1مقدمه:
با عنايت به اهداف و مأموریتهای مرکز رشد واحدهای فناوری و در راستای توانمندسازی واحدهای فناور در
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه کسب و کارهای دانشبنيان و اجرای ماده  4آیيننامه فعاليت مراکز
رشد و با هدف ایجاد زمينههای مشارکت و حمايتهای کمی و کیفی از فعالیتهای فناورانه و نوآورانه واحدهای
فناوری مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی و مراکز رشد وابسته و همچنين به منظور تشریح کامل مراحل و
مستندات الزم جهت بهرهمندی از حمایتهای مالی و نحوه نظارت و بازپرداخت آن ،آییننامه زير تدوين میگردد.
ماده  )2کليات و تعاريف:
 -1-2شورای مرکز رشد :شورایی متشکل از مدیران پارک و مرکز رشد و کارشناسان متخصص در حوزههای مرتبط با
فعالیت مرکز رشد که جهت تدوین و تصویب برنامهها ،شیوهها و آییننامههای مورد نیاز مرکز رشد در ارتباط با
جذب و پذیرش ،حمایت و فعالیت واحدهای فناور ،تصمیمگیری در خصوص صالحیت استقرار و خروج واحدهای
فناور و تعیین نوع ،نحوه و میزان حمایت مالی از واحدهای فناوری ،مطابق با اساسنامه تشکیل میشود.
 -2-2حمايت مالی مرکز رشد :حمايت مالی مرکز رشد با هدف کمک و تسريع در فرآيند تجاریسازی و رشد و توسعه
کسب و کارهای دانشبنيان در چهار بخش؛ شامل اعتبار تحقيقاتی ،اعتبار خدماتی ،اعتبار حمايتی رشد مقدماتی و
اعتبار خدمات توانمندسازی به واحدهای فناور مستقر قابل ارائه میباشد.
 -3-2اعتبارات تحقیقاتی :به منظور حمایت از پيادهسازی و توسعه ایده محوری واحد فناوری پذیرفته شده در مرکز
رشد و با هدف پوشش هزينههای تحقيقاتی ايده اعم از تأمين تجهیزات ،مواد مصرفی ،خدمات تخصصی ،تحقيقات
و توسعه بازار و هزینههای پرسنلی ،در اختیار واحد فناوری قرار میگیرد.
 -4-2اعتبارات خدماتی :این اعتبار جهت پوشش هزينههای جاری واحد فناور و خدمات ارائه شده در طول دوره
استقرار در مرکز رشد تخصیص داده میشود .این اعتبار در رديفهای تجهيزات اداری و دفتری ،اسکان (اجارهبهای
دفتر و کارگاه) ،خدمات شبکه ،اینترنت و اطالع رسانی ،آموزش و مشاوره ،بازاریابی و تبلیغات قابل پرداخت میباشد.
 -5-2اعتبار حمايتی رشد مقدماتی :این اعتبار به منظور کمک به تأمین هزينهها و حمایت از طرحها و ایدههای
هستههای فناور مستقر در دوره پيشرشد در بخشهای آموزش ،مشاوره ،مالکيت معنوی ،مستندسازی ،خدمات
تخصصی و استقرار در فضای کار اشتراکی ارائه میگردد.
 -6-2اعتبار خدمات توانمندسازی :به منظور حمايت از تجاریسازی و توسعه بازار محصوالت و خدمات فناورانه
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک ،در رديفهای توسعه بازار و بازاريابی ،توسعه سبد محصول ،بخشی از
هزينههای اخذ تأییديه ،مجوزها و استانداردها با شرط موافقت شواری مرکز رشد قابل تصويب و پرداخت میباشد.
ماده  )3ميزان اعتبارات:
 -1-3ميزان اعتبار مصوب برای واحدهای فناوری مستقر ،با توجه به نوع پذيرش و استقرار ،نوع و ماهيت فعاليتهای
واحد فناوری ،برآورد هزينههای اجرا ايده توسط متقاضی ،تأیید کميته تخصصی و با تصويب شورای مرکز رشد قابل
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پرداخت میباشد .تعیین ميزان سقف اعتبارات قابل ارائه به واحدهای فناوری در ابتدای هر سال و بر اساس پيشنهاد
پارک و تصویب هيأت امنای پارک محقق میگردد.
 -2-3میزان اعتبار تحقیقاتی برای هر يک از واحدهای فناور معادل  %80و اعتبار خدماتی معادل  %20کل مبلغ اعتبار
مصوب برای آن واحد می باشد .لیکن به منظور افزایش اثربخشی اعتبارات پرداختی ،شورای مرکز رشد میتواند
متناسب با زمینه و نوع فعالیت واحد فناور ،میزان تخصیص اعتبار به هر یک از بخشهای تحقیقاتی و خدماتی را
مصوب نماید.
تبصره  -1سقف اعتبار تخصیصی جهت حمایت از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد پارک برای سال ،1398
جهت هستههای پیشرشد (اعتبار حمايتی رشد مقدماتی) حداکثر تا مبلغ  80میلیون ریال و جهت شرکتهای
فناور مستقر در دوره رشد حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال میباشد.
تبصره  -2ميزان حمایت مالی هستههای فناور در دوره پيش رشد توسط کميته تخصصی (کميته داوری) مرکز
رشد بررسی و تصویب میگردد.
تبصره  -3ميزان اعتبار تحقيقاتی واحدهای فناوری در دوره رشد ،در موارد خاص و بنابر درخواست واحد فناور ی
و تأیید شورای مرکز رشد ،میتواند تا  20درصد اعتبار تحقیقاتی مصوب افزایش يابد.
ماده  )4نحوه پرداخت:
کلیه واحدهای فناوری پذيرفته شده در مرکز رشد پس از عقد قرارداد استقرار میتوانند از حمایت مالی مصوب به
شرح ذیل بهرهمند گردند؛
 -1ارائه برنامه زمانبندی و عملياتی اجرای فعالیتهای واحد فناور ی جهت پيادهسازی و توسعه ايده محوری به
همراه فهرست هزينههای واحد فناوری در سال اول دوره استقرار.
 تبصره  -5هستههای فناور در دوره پيش رشد ،میبایست برنامه کاری خود را با توجه به ضوابط و تعهدات
واحد در دوره پيش رشد ،در بازه زمانی  6ماهه ارائه نمايند.
 -2پرداخت  %20ميزان اعتبار تحقيقاتی به عالوه  %50اعتبار خدماتی مصوب به واحد فناوری در مرحله نخست.
 -3ساير مراحل پرداخت منوط به ارائه گزارش عملکرد واحد فناوری به همراه کليه مستندات هزينه کرد و با تأیید
ناظر طرح و مدير مرکز رشد ،قابل پرداخت میباشد.
 -4پرداخت بخشی از اعتبار تحقیقاتی با هدف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی ،با تشخيص مدير مرکز رشد و
تا سقف حداکثر  %50اعتبار تحقیقاتی ،صرفاً در صورت ارائه قرارداد رسمی با نيروی کار و ارائه لیست بیمه قابل
پرداخت میباشد.
 -5واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره رشد ،میبایست در زمان انعقاد قرارداد شماره حساب متعلق به شرکت را به
صورت مکتوب به امور مالی پارک اعالم کنند و مبلغ اعتبار صرفاً به حسابهای اعالم شده واریز خواهد شد .در خصوص
هستههای فناور پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتی ،شماره حساب نماينده هسته فناور به امور مالی اعالم میگردد.
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ماده  )5بازپرداخت اعتبارات:
 -1بازپرداخت اعتبارات دريافتی توسط واحدهای فناوری مستقر به همراه کارمزد محاسبه شده ،میبایست حداکثر
 6ماه پس از خروج از مرکز رشد و طی حداکثر  24ماه انجام پذیرد.
 تبصره  -6در صورت تمديد دوره استقرار واحد فناور در دوره رشد بیش از  3سال ،تغییری در زمان سررسید و
مقدار اقساط تسهيالت پرداختی صورت نمیگيرد.
 -2بازپرداخت اعتبارات دريافتی از طريق چک /چکهای ارائه شده در زمان تسويه حساب واحد فناوری انجام
خواهد شد.
 -3هزينه خدمات ارائه شده از سوی مرکز رشد به واحدهای فناور ،شامل اجاره دفتر کار و کارگاه ،قدرالسهم
هزينه های آموزش و مشاوره ،هزينه خدمات تخصصی و  ...در طی دوره استقرار و بر اساس صورتحساب صادره
توسط مرکز رشد از سوی واحد فناور صورت میپذيرد.
 -4بازپرداخت اعتبار پرداختی به هستههای فناور پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتی (پيش رشد) بالفاصله پس
از خروج از دوره و معادل مبلغ تسهيالت میباشد.
 تبصره  -7در صورت پذيرش هسته فناور به عنوان شرکت فناور در دوره رشد ،با تأیید مدیر مرکز رشد ،تسهيالت
پرداختی در دوره رشد مقدماتی ،از ميزان اعتبار خدماتی در دوره رشد کسر خواهد شد.
 تبصره  -8دوره تنفس بازپرداخت و تقسیط اعتبارات ،در مورد واحدهای فناوری که به تشخيص شورای مرکز
رشد دارای عملکرد ضعيف ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری ،عدم رعايت اهداف برنامه کاری و عدم تعامل
مثبت با مجموعه مرکز رشد و پارک میباشند ،امکان پذير نبوده و نحوه پرداخت با تصمیم شورای مرکز رشد
تعیین میگردد.
جدول نحوه بازپرداخت اعتبارات توسط واحدهای فناور مستقر در دوره رشد

دوره استقرار

نحوه بازپرداخت

نحوه محاسبه

دوره رشد مقدماتی

پس از پایان دوره استقرار در يک مرحله

برابر با کل اعتبار دریافتی

پس از پایان دوره استقرار در يک مرحله

برابر با کل اعتبار دریافتی

دوره رشد

پس از  6ماه از پايان دوره استقرار (دوره
تنفس) و طی  24بصورت اقساط

برابر با  1.1کل اعتبار دریافتی

بازپرداخت میگردد.
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ماده  )6ضمانتها:
کليه واحدهای فناوری پذيرفته شده در مرکز رشد ،اعم از هستهها و شرکتهای فناور میبایست در هنگام عقد
قرارداد با پارک يا مرکز رشد ،چک و سفتهای مطابق با درخواست دفتر امور حقوقی پارک و با امضای ضامن معتبر
نزد پارک به ودیعه بگذارند .این اوراق تا پایان بازپرداخت کامل اعتبارات نزد پارک خواهد ماند.
تبصره  -9نوع و تعداد تضامین ،هر ساله توسط پارک مشخص شده و به مرکز رشد اعالم میگردد.

این آییننامه در  6ماده و  9تبصره در تاریخ  97/02/07در اولین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری استان
مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.
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