پارک فناوری اطالعات و ارتباطات
دستورالعمل اعطای گرنت رشد (اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول)
در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پارک فناوری اطالعات و ارتباطات
مقدمه
با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص توسعه شبکه اقتصاد دیجیتال (تاد) به منظور تحقق اقتصاد
مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور ،پارک فناوری اطالعات و ارتباطات از پروژه های توسعه
محصول شرکت های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه حمایت می کند .دستور العمل حاضر به منظور افزایش نظم و هماهنگی
در انجام این برنامه در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال تدوین شده است.
ماده  -1تعاریف
 - 1 -1شببکه توسبعه اقتصباد دیجیتال (تاد) منظور شببکه ای از پارک های علم و فناوری ،مراکز رشبد و شبتابدهنده
ها به همراه پارک فاوا اسبت که در ارتقا سب ف فعالیت ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسبعه اقتصباد
دیجیتال همکاری می کنند.
 - 2 -1پارک فاوا :منظور پارک فناوری اطالعات و ارتباطات اسبت که ضبمن عضبویت در شببکه تاد مئبلولیت راهبری
شبکه تاد را نیز بر عهده دارد.
 - 3 -1مرکز مجری :منظور یکی از پبارک هبای علم و فنباوری یبا یکی از انواع مراکز نوآوری ،رشبببد علم و فنباوری و
شبتابدهنده های فعال دارای مجوز رسبمی در کربور اسبت که بر اسباب ضبوابت و دسبتورالعمل ها به عضبویت شببکه
توسعه اقتصاد دیجیتال در آمده اند.
 - 4 -1گرنت رشد منظور حمایت مالی پارک فاوا است که به شرکت های دوره رشد مئتقر در مراکز عضو شبکه تاد
تعلق می گیرد.
 - 5 -1شرکت فناور منظور شرکت ثبت شده و پذیرش شده دوره رشد در یکی از مراکز عضو شبکه تاد است.
 - 6 -1پروژه :منظور طرح پذیرفته شده برای دریافت گرنت توسعه محصول در مرکز مجری است.
 - 7 -1نمونه اولیه محصول ) (MVP1نمونه ای از خدمت یا محصول است که کارکرد اصلی و پایه ای محصول نهایی
را ارائه می کند ،اما نه دارای تمامی مرخصات نهایی محصول است و نه قابل تولید انبوه یا آزمایرگاهی است
 - 8 -1محصول آزمایشگاهی ) (BSP2نمونه ای از خدمت یا محصول است که کلیه مرخصات فنی محصول نهایی
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را دارد و در حد آزمایرگاهی قابل تولید و فروش است.
ماده  -2شرایط عمومی اعطای اعتبار
 - 1 -2اعتبارات موضوع این دستورالعمل صرفا به شرکت های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه تاد تعلق می گیرد و
لذا مراکز عالقمند به دریافت این گونه حمایت ها باید با احصا شرایت الزم و اخذ پذیرش ،عضو شبکه تاد شوند.
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اع ای اعتبارات موضوع این دستورالعمل به شرکتهای فناور و متقاضی بصورت مئتقیم و بدون هماهنگی با
مرکز مجری مجاز نیئت.
پروژه پیرنهادی شرکت فناور باید در یکی از مراکز مجری عضو شبکه تاد پذیرفته شده و تامین اعتبار سهم مرکز
مجری تعهد شده باشد.
اعتبارات موضوع این دستورالعمل صرفا در صورتی پرداخت می شود که در اختیار متقاضی نهایی (شرکت) قرار
گرفته و در راستای خ وط اعتباری عنوان شده در ماده  3خرج شود.
حمایت پارک فاوا به آن دسته از پروژه های پذیرفته شده در مراکز عضو شبکه تاد تعلق می گیرد که از سوی
پارک فاوا نیز انتخاب شوند ،به عبارت دیگر لزوما تمامی پروژه های پذیرفته شده در مراکز مجری مرمول حمایت
پارک فاوا نمی شوند.
پذیرش پروژه می بایئت با رعایت موارد زیر انجام شده باشد :

 -1-6-2شرکت فناور متقاضی در نتیجه فراخوان عام و طی مراحل مئتند در مرکز مجری پذیرش شده باشد.
 -2-6-2پذیرش پروژه در نتیجه فراخوان عام در س ف مخاطبان ذیربت صورت گیرد .ارجحیت با پروژه هایی است
که در قالب فراخوان های دوره ای با زمان مرخص انتخاب شوند.
 - 7 -2اع ای اعتبار به شرکت های فناور عضو مراکز مجری منوط به استقرار شیوه "پیرکار" ( .1ابالغ بر اساب تصویب
 .2تخصیص بر اساب پیررفت کار و ارزیابی های دوره ای .3پرداخت بر اساب ارائه اسناد مالی مثبته) در مرکز
مجری خواهد بود.
تبصره  :1پروژه های انتخاب شده که دارای ضوابت بند  6-2نباشند به پیرنهاد امور شبکه تاد و تایید هیلت رئیئه پارک فاوا از
شمول این بند مئتثنی خواهند شد.
ماده  -3شرایط اختصاصی اعتبار رشد
- 1 -3
- 2 -3
- 3 -3
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صرفا شرکت های فناور مئتقر و یا متقاضی استقرار در مراکز عضو شبکه که دارای  MVPدر پروژه مورد
درخواست باشند می تواند متقاضی این گرنت شوند.
متقاضی حتما باید به عنوان شرکت فناور ،در دوره رشد یکی از مراکز عضو شبکه تاد پذیرفته شده باشد.
این اعتبار به عنوان اعتبار تحقیقاتی تلقی می شود و با هدف دستیابی به  BSPیا ارتقا فناوری الزم جهت افزایش
آمادگی ورود به بازار پرداخت می شود.
میزان حمایت در زمینه های اولویت دار پارک فاوا معادل اعتبار تعهد شده مرکز مجری و در سایر موارد معادل
هفتاد درصد آن خواهد بود.
حداقل تعهد قابل قبول از سوی مرکز مجری برابر  50درصد اعتبار حمایتی ب تحقیقاتی ایده محوری تعیین شده
از سوی وزارت عتف خواهد بود.
حداکثر مدت زمان مجاز برای هزینه کرد این اعتبار و ارائه دستاورد نهایی از تاریخ ابالغ به مدت  18ماه است.
هر شرکت فناور در یک زمان نمیتواند بیش از یک واحد حمایت تحقیقاتی دریافت کند.
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 - 8 -3خ وط اعتباری این گرنت عبارتند از .1 :خرید تجهیزات و خدمات در راستای توسعه محصول  .2تحلیل بازار .3
مراوره فنی و تجاری  .4هزینه های پرسنلی محققین  .5بازپرداخت وام دریافتی دوره پیش رشد
 - 9 -3شیوه ارزیابی گرنت رشد بر اساب ارائه گزارش کتبی پیررفت کار و آدیت در میان دوره (بر اساب مراحل کار3
اعالم شده در زمان درخواست) و پایان دوره خواهد بود.
 - 10 -3عالوه بر حمایتهای پارک فاوا و مرکز مجری ،شرکت فناور میتواند نئبت به جذب حمایتهای سایر حامیان نیز
اقدام کند ،در هر صورت مئلولیت تامین اعتبار الزم برای خاتمه پروژه به عهده شرکت فناور خواهد بود.
ماده  -4شیوه مالی و حقوقی
 - 1 -4پس از عقد توافق نامه بین پارک مجری و پارک فاوا ،اعتبار مربوطه از طریق عقد قراردادهای جداگانه بین پارک فاوا و
شرکت فناور و بین پارک مجری و شرکت فناور با اخذ تضامین الزم ،در قالب شیوه پیرکار و بر اساب تایید پیررفت کار
و دستور پرداخت پارک مجری پرداخت می شود.

ماده  -5بازپرداخت
 - 1 -5اعتبار پرداخت شده می تو اند پس از پایان دوره رشد به صورت اقئاطی یا به صورت کیابهر 4یا ترکیب آنها
بازپرداخت شود .روش بازپرداخت اعتبار به پارک فاوا ،م ابق با روش بازپرداخت انتخاب شده توست مرکز مجری
خواهد بود.
 - 2 -5در صورت عدم موفقیت اقتصادی شرکت فناور ،به پیرنهاد مرکز مجری و تایید شورای پذیرش پارک فاوا ،اعتبار
پرداخت شده قابل بخرش خواهد بود .این بخرش متناسب با بخرش سهم مرکز مجری تعیین می شود.
ماده  -6سایر ضوابط
کلیّۀ دریافتکنندگان اعتبار حمایتی مکلّف هئتند نام کامل "طرح رشد پارک فاوا" و شمارۀ گرنت اع ایی را در کلیّۀ مئتندات
علمی تولیدشده اعالم ( ) Acknowledgeنمایند؛ همچنین در صورت شرکت دستاوردهای طرح در نمایرگاه ها ،فن بازارها و
مئابقات ،عبارت "حمایت شده توست طرح رشد پارک فاوا" را در مئتندات و تبلیغات مربوطه درج نمایند.
این دستورالعمل در  6ماده و  1تبصره در تاریخ  1399/02/29به تصویب هیات رئیئه پارک فناوری اطالعات و ارتباطات رسید.
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