آئين نامه حمایت مالی از واحدهای فناور در مركز رشد
ماده  -1هدف
هدف از این آییننامه ،تدوین چگونگی حمایت مالی از واحدها و مؤ س سات فناور پذیرفته شده در مرکز ر شد واحدهای
فناور هوافضا و نحوه نظارت و بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط آنها میباشد.

ماده -2تعاریف
مركز رشد :منظور مرکز رشد واحدهای فناور هوافضا می باشد.
واحد فناور :شخ صیت حقوقی دارای مح صول خدمت فناورانه با نوآورانه که اجازه فعالیت در مرکز ر شد را دارد .مرحله
استقرار واحد فناور در مرکز رشد را "دوره رشد" می نامند.

ماده  -3انواع تسهيالت اعتباری
مرکز ر شد به منظور حمایت و پرورش واحدهای فناور پذیرفته شده ،ت سهیالت اعتباری در قالب اعتبارات تحقیقاتی و
خدماتی ارائه میدهد.
اعتبارات تحقيقاتی :به منظور تثبیت و حمایت از ایده محوری واحد پذیرفته شددده در مرکز رشددد و تحت عناوین
اعتبارات پرسنلی ،مشاوره تخصصی ،خرید تجهیزات و مواد مصرفی و خدمات تخصصی در اختیار واحد قرار میگیرد.
اعتبارات خدماتی :این اعتبار شامل اجاره بهای دفتر ،خدمات عمومی(برق ،تلفن ،سرمایشی و گرمایشی ،نظافت و ،)...
اجاره سالن کنفرانس و کالس آموز شی ،خدمات شبکه اینترنت و اطالع ر سانی ،م شاوره تخ ص صی و بازاریابی و آموزش
عمومی است.

ماده  -4سقف اعتبارات
سقف کل اعتبار قابل تخ صیص جهت حمایت از واحدهای فناور در دوره پیش ر شد حداکثر مبلغ صد ميليون ریال و
در دوره رشد حداکثر مبلغ سيصد ميليون ریال میباشد.
تب صره  :1برای واحدهای فناور پذیرفته شده در مرحله ر شد ،سقف اعتبار تحقیقاتی معادل  70در صد و سقف اعتبار
خدماتی معادل  30درصد کل اعتبار میباشد.
تبصره  :2بر اساس ماده  7این آییننامه ،واحدهای فناور موظف به بازپرداخت تسهیالت دریافتی مرکز رشد میباشند.

ماده  -5نحوه تخصيص اعتبارات
مدیریت مرکز رشد بر اساس اعتبارات ساالنه ،میزان اعطای تسهیالت به هر یک از واحدهای مستقر را بر اساس تقاضا و
ایده محوری ارائه شده برای هر سال ،مصوب مینماید .با درخواست مسئول واحد فناور و تأیید مدیر مرکز رشد پرداخت
تسهیالت بر اساس نتایج ارزیابی دورهای صورت میگیرد.
الف) اعتبارات تحقيقاتی

ت سهیالت اعتبارات تحقیقاتی با رعایت م صوبات مرکز ر شد ،ماده  4و تب صرههای ذیل این ماده به واحد فناور تعلق
میگیرد.
تبصره  :3شرح انواع اعتبارهای تحقیقاتی که واحد فناور میتواند از آن برخوردار باشد به شرح زیر است:
أ  -اعتبارات پر سنلی به تعداد نفرات تمام وقت شرکت (م شروط به ارائه مدارك بیمه) تا سقف  2نفر با در نظر گرفتن
حداقل حقوق ماهانه(فقط برای واحدهایی که در مرحله رشد هستند و برای دو سال اول استقرار در مرکز رشد).
ب -اعتبار خرید تجهیزات دفتری تا سقف معادل  10درصد کل اعتبارات تحقیقاتی به واحد فناور.
ت -اعتبار ارائه خدمات تخ ص صی نظیر ا ستفاده از آزمای شگاههای خارج از دان شگاه تا سقف  20در صد کل اعتبارات
تحقیقات.
ث -اعتبار ارائه خدمات تخصددصددی نظیر اسددتفاده از کارگاههای عمومی و آزمایشددگاههای داخل دانشددگاه تا سددقف30
درصد کل اعتبارات تحقیقات.
ج -اعتبار هزینه خرید و ساخت تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز بر اساس ایده محوری مصوب در شورای مرکز رشد تا
سقف معادل  70درصد کل اعتبارات تحقیقاتی.
ح -اعتبار استفاده از خدمات مشاوره تخصصی تا  10درصد کل اعتبارات تحقیقاتی.
تبصره  :4جمع اعتبارات تبصره  5نباید از اعتبار تحقیقاتی بیشتر باشد.
تبصره  :5پرداخت مبلغ مشاوره منوط به عقد قرارداد واحد فناور با مشاور متخصص مرتبط با ایده محوری است .تأیید
موضوع با مدیر مرکز رشد است.
ب) اعتبارات خدماتی
تعرفههای مرکز برای خدمات ارائه شده به واحدهای فناور به صورت ساالنه تعیین و به اطالع واحدهای فناور خواهد
ر سید .مهمترین خدمات شامل اجاره دفتر کار ،سالن همایش و کال سهای آموز شی با تجهیزات آموز شی ،برق ،تلفن،
شبکه اینترنت و هزینه شرکت در نمایشگاه و خدمات عمومی است.
تب صره :7تا سقف  50در صد هزینه ثبت نام و شرکت در نمای شگاههای تخ ص صی داخلی و شرکت در نمای شگاههای
بینالمللی(خارج از کشور) از محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره :8در صورت حضور مرکز رشد دانشگاه در یک نمایشگاه داخلی و حضور چند واحد فناور در یک غرفه مشترك،
پرداخت  50در صد هزینههای ثبت نام غرفه و  50در صد هزینه شرکت یک نفر از هر واحد فناور در نمای شگاه به عهده
مرکز ر شد بوده و مابقی هزینهها از محل اعتبار خدماتی واحدهای فناور حا ضر در نمای شگاه به صورت برابر پرداخت
خواهد شد.
تبصره :9هزینه اجاره دفتر :قیمت کارشناسی اجاره هر دفتر در ساختمانهای مرکز رشد به صورت ساالنه تعیین و به
اطالع شرکتهای مستقر در مرکز یا متقاضیان میرسد .هزینه اجاره دفتر برای سال اول حضور در مرکز رشد 50،درصد
قیمت کارشناسی است ولی این هزینه برای سالهای دوم و سوم به ترتیب شامل  50و  30درصد تخفیف نسبت به قیمت
کارشناسی همان سال است .هزینه اجاره دفتر واحدهای پذیرفته شده در دوره پیش رشد برای شش ماه اول  50درصد
قیمت کارشناسی است.

تب صره :10پرداخت اجاره بهای دفتر  :برای واحد فناور دوره پیش ر شد در شش ماهه اول و واحد فناور دوره ر شد
برای سال اول ا ستقرار ،نیازی به پرداخت نقدی اجاره بهای دفتر نی ست .مبلغ اجاره بها از محل اعتبار خدماتی قابل
محاسبه است .ولی برای سالهای دوم و سوم بهترتیب نیاز است 50و  70درصد مبلغ اجاره بهای دفتر را به صورت نقدی
هرسه ماه یکبار به حساب معرفی شده از سوی مرکز رشد واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به مرکز تحویل نماید .در
صورت تمدید قرارداد واحد فناور دوره رشد در سالهای چهارم و پنجم کل مبلغ اجاره باید پرداخت گردد.
مابقی مبلغ از محل اعتبار خدماتی قابل محاسددبه اسددت .در صددورت عدم وجود اعتبار خدماتی برای اجاره بها ،شددرکت
موظف است  80درصد قیمت کارشناسی را هر سه ماه نقداً بپردازد و مابقی آن به شرکت تخفیف داده میشود.
تب صره :11مدیر مرکز ر شد موظف به کنترل میزان اعتبار صرف شده برای خدماتی ا ست که در اختیار واحدهای فناور
قرار میگیرد.
تبصره :12در صورتیکه شرکتی براساس شاخ صهای ارزیابی ،موفق ارزیابی شد ،مدیر مرکز ر شد تا حداکثر  30در صد
اعتبار خدماتی صرف شده آن واحد در هر سال را تخفیف دهد.

ماده  -6ضمانت نامه
کلیه واحدها برای دریافت خدمات از مرکز رشددد ابتدا باید اعتبار خدماتی برای خود ،نزد مرکز ایجاد کنند .برای این
منظور باید در هنگام عقد قرارداد استقرار ،سفته یا چکی معادل یک و نیم برابر سقف کل اعتبار خدماتی و تحقیقاتی در
قرارداد را نزد مرکز به ودیعه بگذارند.
تب صره :13واحدهای تحقیق و تو سعه صنایع و د ستگاههای دولتی و واحدهای پژوه شی دان شگاهی در صورت موافقت
شورای مرکزر شد میتوانند با ام ضای تعهدنامه تو سط نماینده واحد ،مدیر و معاونت اداری و مالی د ستگاه ،بدون ارائه
سفته ،بازپرداخت بدهیهای خود را به مرکز ضمانت کنند.
تبصره  :14قرارداد و سفتهها باید توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند ،امضاء شود.
تبصره  :15واحدهای م ستقر در مرکز ر شد ،در زمان انعقاد قرارداد باید شماره ح ساب شرکت یا ه ستههای فناور را به
صورت کتبی به امور مالی مرکز اعالم کنند .چکهای مرکز به شماره حساب اعالم شده صادر خواهد شد و این شماره
حساب در قراردادهای واحد ذکر میشود.
تبصره  :16سایر نکات مورد نیاز برای عقد قرارداد مطابق آییننامه عقد قرارداد با واحدهای فناور میباشد.

ماده  -7نحوه بازپرداخت تسهيالت
الف) واحدهای فناور مستقر در دوره پیش رشد
با ت صویب شورای مرکز ر شد ،بازپرداخت ت سهیالت دوره ر شد پس از پایان دوره و خروج از مرکز با در نظر گرفتن
حداکثر شش ماه مهلت مطابق جدول ( )1میباشد.
جدول  -1میزان و نحوه باز پرداخت تسهیالت ارائه شده در دوره پیش رشد

ندددحدددوه

بازپردا خت ن قدی پس از پا یان

بازپرداخت

مهلت شش ماهه

ندددحدددوه

یک برابر کل یه بدهی های وا حد

محاسبه

بهصورت یکجا

بازپرداخت در اقساط 12ماهه
1/05برابر کلیه بدهیهای واحد بهصددورت
اقساط 12ماهه

تب صره  :17جریمه تأخیر در دوره پیش ر شد برابر مدت تأخیر در بازپرداخت (بر ح سب سال) ضربدر  0/03بخ شی از
بدهی که تأخیر داشته است ،محاسبه می شود .پرداخت اقساط عقب افتاده باید یکجا انجام پذیرد .حداکثر فرصت مجاز
در پرداخت اقساط عقب افتاده  3ماه است ،پس از آن مرکز رشد نسبت به دریافت حقوق خود از محل ضمانت ارائه شده
اقدام میکند.
تبصره  :18در صورتی که واحد فناور از دوره پیش رشد به دوره رشد منتقل شود ،بنا به درخواست رسمی مدیر واحد
فناور و تأیید سهامداران ،تعهدات دوره پیش رشد با ضریب  1/1به دوره رشد منتقل میشود.
ب) واحدهای مستقر در دوره رشد
با ت صویب شورای مرکز ر شد ،میزان و نحوه بازپرداخت ت سهیالت دریافت شده در دوره ر شد پس از پایان دوره و با در
نظر گرفتن نه ماه مهلت مطابق جدول ( )2تعیین می شود .در هر حال ،حداکثر طول دوره ر شد برای محا سبه اق ساط و
بازپرداخت تسهیالت سه سال است و واحدها باید نسبت به تسویه حساب و بازپرداخت بدهیهای خود
مطابق سررسیدهای خود اقدام نمایند.
تب صره  :19میزان کل بدهیهای واحدهای فناور در دوره ر شد شامل ت سهیالت خدماتی و تحقیقاتی دریافتی در دوره
رشد و  1/1برابر تسهیالت دریافتی از دوره پیش رشد(در صورت عدم پرداخت قبلی) است که شورای مرکز رشد آن را
مشخص مینماید.
جدول  2-میزان و نحوه باز پرداخت تسهیالت ارائه شده در دوره رشد
ندددحدددوه

بدداز پرداخددت نقدددی پس از

بدداز پرداخددت در

بدداز پددرداخددت در

بازپرداخت

پایان مهلت نه ماهه

اقساط 24ماهه

اقساط 36ماهه

ندددحدددوه

یک برابر کل یه بدهی های

بدهی های وا حد

محاسبه

واحد بهصورت یکجا

به صورت اق ساط

 1/1برا بر کلیدده

24ماهه

 1/15برا بر کل یه
بدهی های وا حد
در اقساط  36ماهه

تب صره  :20در صورت تمدید دوره ا ستقرار واحد فناور برای سالهای چهارم و پنجم ،تغییری در سرر سیدها و مقدار
اقساط تسهیالت دورههای قبل صورت نمیگیرد .بازپرداخت تسهیالت خدماتی ارائه شده برای سالهای چهارم و پنجم با
شش ماه مهلت پس از خروج به صورت یکجا خواهد بود.

تبصره  :21جریمه تأخیر در دوره رشد برابر مدت تأخیر در بازپرداخت(بر حسب سال) ضربدر 0/03بخشی از بدهی که
تأخیر داشدته اسدت محاسدبه میشدود .پرداخت اقسداط عقب افتاده باید یکجا انجام پذیرد .حداکثر فرصدت مجاز در
پرداخت اق ساط عقب افتاده  3ماه ا ست ،پس از آن مرکز ر شد ن سبت به دریافت حقوق خود از محل ضمانت ارائه شده
اقدام میکند.
تب صره  :22در صورتی که شرکتی بر ا ساس ارزیابیهای نهایی ،موفق ارزیابی شود ،به پی شنهاد مدیر مرکز و با تأیید
شورای مرکز ر شد ،تا سقف  40در صد از سود متعلقه از ت سهیالت ارائه شده قابل بخ شش به صورت تخفیف ت شویقی
خواهد بود.
تب صره  :23در صددورتی که واحد فناور پس از خروج از مرکز رشددد در بازپرداخت بدهی خود تعلل کند ،مرکز رشددد
اقدامات قانونی برای بازپسگیری بدهی خود را به عمل خواهد آورد.

ماده  -8نحوه كنترل و محاسبه هزینهها
الف) مدیر مرکز موظف است نسبت به کنترل و محاسبه هزینهها تا سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ب) هزینههای مازاد بر اعتبار م صوب در طول مدت ا ستقرار میبای ست از طریق واحد فناور انجام گیرد و مرکز ر شد در
این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده  -9بازنگری آیيننامه
هرگونه اصالح و تغییر در این آییننامه به پیشنهاد معاومت فناوریو تأیید شورای مرکز رشد امکانپذیر خواهد بود.
ماده  -10این آییننامه در  10ماده و  23تب صره در تاریخ  ..........در  .....................مورد ت صویب قرار گرفت که پس از
تصویب در شورای مرکز رشد قابل اجرا است.

