
 باسمه تعالی

 فراخوان حمایت از ساخت محصوالت دانش بنیان جدید داراي بهره بردار

 

بنیان، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و صندوق نوآوري و شکوفائی در راستاي کمک به جهش تولید محصوالت و خدمات دانش
بنیان را در دستور کار هاي دانشتوسط شرکت» برداربهرهبنیان جدید داراي حمایت از ساخت محصوالت دانش«برنامه مشترکی براي 

  .اندخود قرار داده
 بنیاندانش فناورانه با قابلیت محصول«بردار (کارفرما) به منظور ساخت بنیان قراردادي با یک بهرهدر این راستا چنانچه یک شرکت دانش

صندوق نوآوري و شکوفائی نیز قرارداد  در صورت تأیید واز نظر فنی ارزیابی علمی و فناوري محصول جدید را  تمنعقد کند، معاون »شدن
 .)%9با نرخ  (استصناع) (با اولویت تسهیالت سفارش ساخت کندمیمذکور را تامین مالی 

 شرایط محصول و شرکت متقاضی

محصول جدید توسط بنیانی دانش اي است که در مرحله اول ارزیابی، فرآیندي دو مرحلهاین حوزه فرایند اعطاي تسهیالت در .1
 .دشوانجام می صندوق نوآوري و شکوفایی معاونت علمی و فناوري و در مرحله دوم ارزیابی تسهیالت و تامین مالی توسط

 .باشدبنیان دانش در زمان ارائه تقاضا، شرکت متقاضی باید .2
این مسأله . باشدآن یافته شرکت مشابهت داشته و یا ارتقایدشده قبلی اظ فناوري، با یکی از محصوالت تایمحصول جدید باید به لح .3

 .شودارزیابی میبنیان ها و موسسات دانشمرکز شرکتاز سوي 
) تخصیص مجري( بنیانشرکت دانشمبلغ قرارداد به  %80تا سقف نوآوري و شکوفایی صندوق  (استصناع) تسهیالت سفارش ساخت .4

و تعهدات  بنیان (مجري) پرداختبه شرکت دانشتامین شود. تسهیالت  (کارفرما) برداریابد و باقیمانده مبلغ باید توسط بهرهمی
سایت صندوق نوآوري و شکوفایی به آدرس در جزییات بیشتر در خصوص این خدمت . است (کارفرما) برداربر عهده بهرهپرداخت باز

www.inif.irقابل مالحظه استفروش اقساطی)  >تسهیالت مالی و اعتباري  >(تسهیالت  ، قسمت خدمات.  
باشد، تامین مالی قرارداد با استفاده از سایر  وجود نداشته(استصناع)  در صورتی که امکان استفاده از تسهیالت سفارش ساخت .5

 قابل بررسی است.(از جمله تسهیالت سرمایه در گردش)  ابزارهاي تأمین مالی صندوق نوآوري و شکوفایی

 فرایند اجرایی

حمایت از ساخت محصوالت «بخش درخواست خود را در ی امانه غزال صندوق نوآوري و شکوفایبا ورود به سشرکت متقاضی باید  .1
  .تکمیل نماید »دانش بنیان جدید

 : بنیانی عبارت است ازمدارك مورد نیاز جهت ارزیابی دانش
 با این محصول مشابهت دارند.اطالعات محصول جدید و محصوالت تاییدشده قبلی که به لحاظ فناوري  •
 .بنیانیخت بار اول محصول با قابلیت دانشسا برايبردار (کارفرما) با بهره قرارداد/ پیش قرارداداطالعات  •

 رساند.به اطالع متقاضی می نتیجه را پیشنهاد ساخت محصول جدید را ارزیابی و، بنیانموسسات دانش ها ورکز شرکتم .2

(با  خدمت مورد نظر را ،قرارداد مربوطه تامین مالی متقاضی جهتبنیان، ها و موسسات دانشمرکز شرکتاز پس از دریافت تائیدیه  .3
 شود.انجام میی صندوق نوآوري و شکوفایانتخاب و فرایند ارزیابی ارائه تسهیالت توسط  راهنمایی و مشاوره کارشناس صندوق)
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