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 نوآوري و فناوري معاونت

 شدهه ادار وجوه وام دبيرخانه

   استاني هايشتابدهنده از حمايت دستورالعمل
  شده اداره وجوه منابع محل از اطالعات فناوري و ارتباطات حوزه در

 

 6 از 1 صفحه

 

  

  مقدمه 

قانون شرح وظـائف و اختيـارات وزارت ارتباطـات و      3مادة  "م"و  "ي"، "ط"، "الف"با عنايت  به بندهاي     
ها در توسعه كسب و كارهـا و تثبيـت اشـتغال بخـش ارتباطـات و      قناوري اطالعات و با عنايت به نقش مهم شتابدهنده

و  اين دستورالعمل براي حمايت از توسعه شـتابدهي در ايـن بخـش، در چـارچوب قـوانين و مقـررات       ،فناوري اطالعات
  .   وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوين شده است ضوابط

  تعاريف -1 ماده

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات: وزارت  -

 ي اطالعاتمعاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات و فناور :معاونت  -

 اداره كل  ارتباطات و فناوري اطالعات استان: اداره كل  -

 دبيرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات :دبيرخانه -

 مصوب كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت استاني وام وجوه اداره شدهكارگروه  :كارگروه -

هاي تخصصـي، دبيـر وام وجـوه اداره شـده، دبيـر      كارگروه متشكل از روساي كارگروه :كارگروه فنّي اجرائي -
به همراه نماينده سنديكاي صنعت مخابرات  مصوب كارگروه وام وجوه اداره شده وزارتكارگروه فنّي و اجرائي 

 اي كشوريو نماينده نظام صنفي رايانه

 بـه  دولتـي  هاي شركت داخلي منابع محل از سنواتي جهبود قوانين پيوست در كه اعتباراتي : وجوه اداره شده -
 تسـهيالت  قالـب  در ،ي مـرتبط بـا وجـوه اداره شـده وزارت    هاي اجرائنامه آيين در مندرج اهداف تحقق منظور
 گرديـده  بيني پيش اعتبار واگذارنده براي عامل بانك با عامليت قرارداد طريق از تسهيالت سود يارانه و تلفيقي
 .است

 گروه يا شركت داراي ايده نوآورانه در حوزة كسب و كار :كار نوپاكسب و  -

اي از كسـب و كارهـاي نوپـا را تـامين و در ازاء ميـزان      سرماية اوليه مجموعه حقوقي كه شخص: شتابدهنده -
 .پردازدمعيني از سهام به ارائه خدمات به آنها مي

 فرايند ارزيابي -2 ماده

بمنظور بررسي ميداني امكانات شتابدهنده و نيز بررسي واصله از طريق وبگاه وجوه اداره شده هاي در خواست
، بررسي و ارزيابي شتابدهنده متقاضي. گرددارجاع ميمربوطه  استان اداره كلفنّي مستندات طرح ارائه شده به 

و سپس به دبيرخانه  به هجيتن دستورالعمل اين شمارة يك كاربرگ پيوستتكميل  زا سپ و ماجنا لك هرادا طسوت
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مورد بررسي قرار گرفته و پس  2تا بر اساس امتيازات مندرج در پيوست شمارة گردد مياجرائي ارجاع  كارگروه فنّي
در دستور كار، كارگروه وام وجوه اداره شده وزارت كارگروه فنّي اجرائي،  و تأييد نهايياز تعيين ميزان تسهيالت 

  . گيردقرار 

 سقف تسهيالت  -3 ماده

هاي استاني از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري سقف تسهيالت قابل ارائه به شتابدهنده
در  درصد امتياز حاصلهضرب حاصلميزان تسهيالت دريافتي بر اساس  .ريال است 15,000,000,000اطالعات  

  .گرددو نظر كارگروه فنّي اجرائي تعيين مي سقف وام در نظر گرفته شده

هاي قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط با وجوه اداره شده وزارت مبناي ارائه تسهيالت به شتابدهنده -1تبصره 
  .باشدمتقاضي مي

  تسهيالت وجوه اداره شده وزارت تواند به دفعات تا سقف تسهيالت قابل ارائه از مي متقاضي –2تبصره 
  .مند گرددبهره

 شرائط مورد نياز براي دريافت تسهيالت -4 ماده

  : دنذيل باشبايست حداقل داراي شرائط ميبراي دريافت تسهيالت از منابع وجوه اداره شده، هاي استاني شتابدهنده

  .باشد و بصورت رسمي ثبت شده ماهيت حقوقي داشته -

 .از راه اندازي آن سپري شده باشد يكسال حداقل  -

 )پرسنل اجرائي و اداري از نيروهاي تمام وقت بومي باشند داراي تعدادي. (بومي و استاني باشد -

م پذيرش و مراحل استقرار اوليـه آنـرا انجـا    هسته كاري 5حداقل دو دورة پذيرش برگزار كرده و حداقل تعداد  -
 .داده باشد

 .دبتداي زنجيره تا انتها داشته باشروال مستند و مشخص براي فرآيند شتابدهي از ا -

 .باشدارائه داده  خود را مطابق با نمونه ارائه شده توسط دبيرخانه وام وجوه اداره شده،طرح كسب وكار  -

  داشــته و در آن ميــزان نمونــه قــرارداد مســتند  ،هــاي كــاري مــورد پــذيرشگــذاري در هســتهبــراي ســرمايه -
 .باشندفتي را ذكر كردهاگذاري و تعداد سهام دريسرمايه

 .باشد دهش )دستورالعملاين  دوپيوست (ها امتياز از كاربرگ امتيازدهي شتابدهنده  40موفق به كسب حداقل  -

با دستورالعمل  قبادر صورت احراز توان مالي مط دارند، هسابقبيش از سه سال  هائي كهشتابدهنده -3تبصره 
  .مند گردندتوانند از تسهيالت وجوه اداره شده بهرهمي 15,000,000,000تا سقف  وام وجوه اداره شده وزارت
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كارگروه وام هائي كه داراي اظهارنامه مالياتي و ليست بيمه نيستند در صورت تائيد در شتابدهنده – 4تبصره 
ريال از  250,000,000كاري مستقر ريال و به ازاء هر هستة 1,000,000,000به ميزان  ،وجوه اداره شده وزارت

  .گردندمند ميتسهيالت وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بهره

 و باشند تدوينپيوست كه همگي از اجزاء الينفك آن مي 3تبصره و  4ماده و  5در  دستورالعملاين  -5 ماده
و وزير محترم ارتباطات و كارگروه وام وجوه اداره شده تصويب به               تاريخدر پس از تائيد معاونت، 

 .رسيده است كارگروه وام وجوه اداره شده وزارتو رئيس  فناوري اطالعات
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  : يكپيوست
  هاي شتابدهنده استانيكاربرگ ارزيابي ظرفيت

  
  :استان

  
  :نام شتابدهنده

  
  تخصصي و عملكردي، فنّي، ارزيابي امكانات فيزيكي

  معيار  مقدار  شاخص  رديف
  متر مربع    فضاي اداري مديريتي  1
  متر مربع     هاي مستقرفضاي كار هسته  2
  متر مربع     ...)سالن كنفرانس، سالن اجتماعات و (فضاي مشترك   3
  متر مربع    ...)امكانات ورزشي تفريحي، بوفه غذاخوري و (فضاي تفريحي   4
  مورد     اينترنت پرسرعت، تلفن و فكس، چاپگر رايانه روميزي،  5
  ، خير بلي    در دسترس بودن امكانات عمومي شهري  6
  ، خير بلي    هاي كمتر توسعه يافته با تائيد كارگروه استانياستقرار در استان  7
  ماه    زمان فعاليت  8
  دوره     تعداد دورة پذيرش  9

  تعداد     هاي مستقرتعداد هسته  10
  نفر     نيروي انساني تمام وقت   11
  نفر كارشناس و كارشناس ارشد و دكترا     نيروي تخصصي تمام وقت  12

 كه از طريق قرارداد همكاري با شتابدهنده همكاري تعداد نيروي تخصصي   13
  ...)منتور، مشاور و (نمايندمي

  كاري قرارداد هم  

سال  5يك كسب و كار با  نيروي متخصص داراي سابقه راه اندازي و راهبري  14
  سابقه كار

  ، خير بلي  

  تعداد تفاهم نامه همكاري     ها، مراكز علمي تحقيقاتي و صنعتيتعامل با دانشگاه  15
  تعداد تفاهم نامه همكاري     گذاري خطرپذيرگذاران و نهادهاي سرمايهتعامل با سرمايه  16
  تعداد      فناورانه برگزار شده توسط شتابدهنده رويدادهاي   17
  ماه  6تعداد  شركت خروجي باالي      .هاي فناورانه كه به شركت هاي تجاري تبديل شده اندتعداد هسته  18
  ، خير بلي    وجود برنامه پيش شتابدهي  19
  ميليون تومان     در طول فعاليت شتابدهنده  هاي خروجيميزان سرمايه جذب شده توسط استارتاپ  20
  ميليون تومان     تا كنونها روي استارتاپشتابدهنده گذاري ميزان سرمايه  21

  (   ):  ارزياب شمارة 
                              
  :نام و نام خانوادگي 

  

      :تاريخ
  

  :                                           امضاء
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  : دوپيوست

  هاي شتابدهنده استانيظرفيت امتيازات
  

  :استان
  

  :شتابدهنده نام
  

  ارزيابي امكانات فيزيكي، فنّي، تخصصي و عملكردي
  معيار  امتياز  مقدار  شاخص  رديف

  امتياز  5امتياز حداكثر  1متر مربع  10هر       فضاي اداري مديريتي  1
  امتياز 4امتياز حداكثر  1متر مربع  100هر       هاي مستقرفضاي كار هسته  2
  امتياز 2امتياز حداكثر تا  1متر مربع  10هر       ...)سالن اجتماعات و سالن كنفرانس، (فضاي مشترك   3
  امتياز 3امتياز حداكثر تا  1متر مربع  10هر       ...)امكانات ورزشي تفريحي، بوفه غذاخوري و (فضاي تفريحي   4
  امتياز 1به ازائ هر مورد       رايانه روميزي، اينترنت پرسرعت، تلفن و فكس، چاپگر  5
  0=، خير 2= بلي      دسترس بودن امكانات عمومي شهريدر   6
  امتياز 10      هاي كمتر توسعه يافته با تائيد كارگروه استانياستقرار در استان  7
  امتياز 4امتياز حداكثر  1هر شش ماه       زمان فعاليت  8
  امتياز 4امتياز حداكثر   1هر دوره       تعداد دورة پذيرش  9

  امتياز 10امتياز حداكثر  1هر هسته مستقر       هاي مستقرتعداد هسته  10
  امتياز 5امتياز حداكثر تا  1هر نفر       نيروي انساني تمام وقت   11
  امتياز 2امتياز حداكثر  2امتياز، دكترا  1هر نفر كارشناس و كارشناس ارشد       نيروي تخصصي تمام وقت  12

شتابدهنده  تعداد نيروي تخصصي كه از طريق قرارداد همكاري با  13
  ...)منتور، مشاور و (همكاري مي نمايند

  امتياز 5امتياز حداكثر  1كاري به ازاء هر قرارداد هم    

نيروي متخصص داراي سابقه راه اندازي و راهبري يك كسب و كار   14
  سال سابقه كار 5با 

  0=، خير2=بله    

  امتياز 3امتياز حداكثر  1مورد تفاهم نامه كاري هر       ها، مراكز علمي تحقيقاتي و صنعتيتعامل با دانشگاه  15
  امتياز 2امتياز حداكثر  1هر مورد تفاهم نامه كاري       گذاري خطرپذيرگذاران و نهادهاي سرمايهتعامل با سرمايه  16
  امتياز 5امتياز حداكثر  1هر مورد       رويدادهاي فناورانه برگزار شده توسط شتابدهنده    17
  امتياز 7، حداكثر )0=، خير2=بله+ (امتياز  1ماه  6هر شركت خروجي باالي       . هاي فناورانه كه به شركت هاي تجاري تبديل شده اندتعداد هسته  18
  امتياز 2      وجود برنامه پيش شتابدهي  19

هاي خروجي در طول ميزان سرمايه جذب شده توسط استارتاپ  20
  فعاليت شتابدهنده 

  امتياز 5امتياز حداكثر  1ميليون تومان  50هر     

  امتياز  3امتياز حداكثر  1ميليون تومان  50هر       ها تا كنونگذاري شتابدهنده روي استارتاپميزان سرمايه  21
      جمع امتيازات
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  : سهپيوست
  فهرست مدارك مورد نياز

  
  

 ندارد/دارد  مدرك رديف
    روزنامه رسميآگهي تغييرات آخرين   1
    سازمان تامين اجتماعيتائيد مورد  بيمه ليست  2
    اظهارنامه مالياتي  3
    مطابق با نمونه ارائه شده توسط دبيرخانهكسب و كار طرح   4
    )شامل جزئيات زنجيره از ابتدا تا انتها( روال مستند فرآيند شتابدهي  5
    .)گذاري و حداقل سهام دريافتي توسط شتابدهنده اشاره شده باشددر آن به ميزان سرمايه(  هاي كاريگذاري در هستهنمونه قرار داد سرمايه  6

  


