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  فناورواحدهای  نحوه تخصیص اعتبارات بهنامه  آیین

 مقدمه

 استان قزوین پارک علم و فناوری مرکز رشد واحدهای فناور خدماتی اعتباری و و های مالیسیاست

 های مالی مربوطهنامهضوابط و آییناز حمایت مالی مرکز رشد طبق مندی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بهره .1

 نظارتصرفا نحوه هزینه اعتبارات دوره رشد مقدماتی و دوره رشد  ، دراستقالل واحد فناور در مدیریت مالیبا حفظ  مرکز رشد.2

  کند.می

مالی و اعتباری دانشگاه ها و نامه مطابق آیین های الزمکلیه حمایتهای مالی قابل ارائه به واحدهای فناور در قبال اخذ تضمین.3

 گیرد.صورت می تحقیقات و فناوری مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم،

 

 :  هدف ( ۱اده م

 احدهای فناورو احدهای فناور مستقر در مرکز رشدو به اعتبارات پرداخت و باز پرداخت، نحوه نامه، مشخص نمودنهدف از این آیین

  باشد.می نیاستان قزو پارک علم و فناوری

 :  تعاریف ( ۲ماده 

های که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه ایمرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه مرکز رشد: ۲-۱

 اهداف و اندشده های مختلف منتهی به فناوری متشكلقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه که در کارآفرینانی توسط جدید

 بیان میگردد. "مرکز"آیین نامه به اختصار مرکز رشد در این  کند.اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می

سازمانی است که مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات  ،استان قزوینپارک علم و فناوری : سسؤسازمان م ۲-۲

 گیرد.مجاری دولتی و غیردولتی به عهده می آن را از

دارای هویت مستقل از مرکز  )اعم از شرکت های حقوقی یا هسته های حقیقی( خصوصی یواحدها: فناور یواحدها ۲-۳

مهندسی  ای، طراحی مهندسی،توسعه که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و بوده رشد

  نمایند.فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می معكوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و

های های مستعدی که دارای ایدهماهه است که در آن، به افراد و یا گروه ۶ای حداکثر دوره :یمقدماتدوره رشد  ۲-۴

های تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت شناسایی گروه کاری، با بازار، هستند، مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنایی نوآورانه

توانند یاین دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا م شود. در صورت موفقیت درحقوقی مستقل داده می

 .افزایش است ماه قابل ۹رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ورود به دوره متقاضی 

یافتگی  ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد 3است حداکثر  ایدوره :دوره رشد 2-5

 شوند.دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می
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مصوب شورا، به واحدهای فناور مستقر در مرکز  یکار نهیاز زممبالغی که به منظور حمایت مالی  اعتبارات حمایتی: 2-6

 شود.-پرداخت می

 

 :  خدمات قابل ارائه توسط مرکز ( 3ماده 

 :یو اعتبار یمال التیتسه 1-3

 مستقر در مرکز رشد یبه شرکت ها یتیاعتبارات حما صیتخصالف( 

 واحد تیفعال نهیبخشها در زم ریسا یتیجهت جذب اعتبارات حما یزنیو را تیفعالب( 

مستقر  یشرکت ها ژهیو یمال یها تیاز حما یجهت بهره مند یدولت یدستگاه ها ریبه صندوق ها و سا یمعرفج( 

 یپارک علم و فناورمرکز رشد در 

 

 : حمایتی اعتبارات (4ماده 

 یابد.که در دوره های رشد مقدماتی و رشد هستند تخصیص میی فناور واحدهاحمایتی به اعتبارات 

 

  : اعتباراتو نحوه تخصیص و پرداخت میزان  ( 5 ماده

هر واحد  یاعتبار برا زانیم می باشد کهپارک مطابق مصوبه هیئت امناء تخصیص به واحدهای فناور  قابل ریالی اعتبارات سقف (5-1

 باشد.  یآن واحد م استقرارقرارداد  وستیو به پ دهیمرکز رشد رس یشورا بیآن واحد است که به تصو یبرنامه فاز بند هیبر پا

 پرداخت می شود.مایه در گردش و پشتیبانی مالی اعتبارات به دو صورت تسهیالت سر (5-2

پس از ارائه گزارش پیشررر کا  ور ر ورستاورررا راور کبورر ر بی ا  ریزال ر رنه یزابه ا ادر ور ورستاورررری  ی  ورا     (5-3

ادر ور قواه پ واسا اه راور   ،طواق ا نوره آل راور تتوط  ورشبوس ر ات ه  ورستاوا تسهیالت ر ارائه گزارش رولی ر پیش کا  ور ر   

صتا  چک ر ات ه  ه ر لغ ر            شبوس رولی ت وا  ور شر. الزم ا ووزا ااالغ ستایر  وط ررا  ر  ز تعیین ر اه ررا  رولی جها  ور تت

شر را     شخص او ضموم  توراخ پ واسا آل  ورال ر صتا   اه ان  را  ر  زراه  6رطواق رووه جها ادمول ور اوز پ واسا رذ تر  ورا   ت

 .تنتاه نموار

صره:   شده در بند  هر گونه تغییر در برنامه تب صورت تایید      (1-5فاز بندی واحد )ذکر  سوی واحد و در  با ارائه گزارش توجیهی از 

 اهد بود.امكان پذیر خو مصوب شورابا رعایت سقف مبلغ و با تصویب شورای مرکز رشد مدیر مرکز 

 

 : نحوه بازپرداخت (6ماده 

به صورت کامل  تماه پس از پرداخت تسهیال 6بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش برای هر دو دوره رشد و رشد مقدماتی  (6-1

 و بدون بهره و کارمزد می باشد.

 :برای دوره رشد به شرح ذیل می باشد پشتیبانی مالیبازپرداخت  (6-2
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 12و با توجه به میزان وام بین  ماه تنفس آغاز می گردد 12سهیالت دریافتی از زمان دریافت با احتساب تبازپرداخت الف ( 

 گردد.تقسیط می ماه 30تا 

 ماه می باشد. 15تا  12میلیون ریال  100 تا سقفبازپرداخت تسهیالت  مدت زمان تقسیطب (  

 ی باشد.ماه م 22تا  18میلیون ریال  200لیون ریال تا می 100از بیشتر بازپرداخت تسهیالت  مدت زمان تقسیطج ( 

 ماه می باشد. 30تا  24 میلیون ریال  200بازپرداخت تسهیالت بیشتر از  مدت زمان تقسیطد (  

 

: اعطای تسهیالت جدید مشروط به تسویه کامل تسهیالت دریافتی قبلی در صورت اتمام زمان بازپرداخت است و 1 تبصره

تسهیالت قبلی طبق درصد  40حداقل  بازپرداخت با فناور جهت تسویه زمان دارد مشروط به آغاز فرآیندواحد  چنانچه

منظور از تسهیالت جدید در این تبصره تسهیالتی است که مجدداً در شورای مرکز رشد مطرح  باشد.قوانین مالی مرکز می

 شده اند مشمول این تبصره نمی شوند(تسهیالتی که دارای مصوبه شورا هستند و دریافت ن) .و مصوب شود

 

درصد میزان بازپرداخت با توجه به عوامل زیر می تواند  10تا  تصویب شورای مرکز رشدو  مدیر مرکز پیشنهادبا : 2 تبصره

 :دکاهش داشته باش

 دستاوردهای اقتصادی واحد فناور مرتبط با موضوع ایده محوری           -1

 دستاوردهای علمی واحد فناور                                             -2

 دستاوردهای سازمانی و ساختاری واحد فناور                            -3

                                 ترکوتاه طول دوره استقراردستیابی به موفقیت در  -4

          زار(                   دستاوردهای ویژه واحد فناور )اقتصاد و با -5

     ریسک پیچیدگی فناوری ایده -6

 ماه شمار اعتبار دریافتی - 7

 ثبت اختراع - 8

 

مطابق قرارداد خدمات کسب و کار از طرف دوره رشد در صورت عدم انجام تعهدات و انحراف از برنامه مصوب :  3 تبصره

بازپرداخت به صورت یكجا از محل چک تضمین دریافتی  و تصویب شورای مرکز رشد مدیر مرکزگزارش اساس بر واحد فناور، 

 انجام می پذیرد.

 

 به شرح ذیل می باشد: مقدماتی برای دوره رشد پشتیبانی مالیبازپرداخت  (  6-3

ردد و در گمی آغازپس از اتمام دوره رشد مقدماتی ماه تنفس  6بازپرداخت تسهیالت دریافتی از زمان دریافت با احتساب 

 گردد.سال تقسیط می یک

 

مل زیر می تواند درصد میزان بازپرداخت با توجه به عوا 20تا  و تصویب شورای مرکز رشد مدیر مرکز پیشنهادبا  :1 تبصره

 :کاهش داشته باشد
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 دستاوردهای اقتصادی واحد فناور مرتبط با موضوع ایده محوری           -1

 دستاوردهای علمی واحد فناور                                             -2

 دستاوردهای سازمانی و ساختاری واحد فناور                            -3

                                 تردستیابی به اهداف دوره رشد مقدماتی در طول دوره استقرار کوتاه -4

     هریسک پیچیدگی فناوری اید -5

 ماه شمار اعتبار دریافتی -6

 ثبت اختراع -7

 

سب و کار از در صورت عدم انجام تعهدات و انحراف از برنامه مصوب دوره رشد مقدماتی مطابق قرارداد خدمات ک: 2 تبصره

بازپرداخت به صورت یكجا از محل چک گزارش مدیر مرکز رشد و تصویب شورای مرکز رشد اساس طرف واحد فناور، بر 

 دریافتی انجام می پذیرد.تضمین 

 

 :  هاها/ ضمانتتضمین ( 7ماده 

برابر اعتبار در نظر گرفته در آن دوره، اسناد  2 ه رشد مقدماتی و یا رشد، معادلواحد فناور در هنگام استقرار در دور (7-1

 نماید.تعهدات به مرکز تسلیم میمعتبر )سفته با ضمانت نامه بانكی قابل تمدید در وجه مرکز رشد( به عنوان تضمین انجام 

نفر به عنوان ضامن غیر از اعضا رسمی شرکت )مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اعضا هیئت  2پشت سفته ها باید توسط 

 و پس از تسویه حساب کامل، به واحد فناور مسترد خواهد شد. قرارداد استقراراین اسناد در خاتمه  مدیره( امضا شود.

مطابق  حل اختالف مرجعبه تشخیص مرکز و تایید  از سوی واحد فناور قرارداد استقراردر صورت عدم رعایت تعهدات  (7-2

 یقرارداد، استیفای تمامی حقوق مادی و معنواین ، با پیشنهاد مدیر مرکز و تصویب شورا، مرکز مجاز است برای فسخ 8ماده 

به عمل آورد.  راو ارجاع امر به مراجع قضایی و غیرقضایی اقدامات الزم  یهای احتمالی خسارات و ضرر و زیانو اخذ همه

 نماید. می شورا از خود سلب و اسقاط در مراجع ذیصالح نسبت به مصوبهحق هرگونه ادعایی را  در این خصوص، واحد فناور

دارد که در صورت اثبات ضمن تایید صحت تمامی اطالعات و مدارکی که به مرکز ارائه داده، اعالم می واحد فناور (7-3

موضوع  تواندو مرکز می خالف هر یک از آنها )با تشخیص مرکز(، موظف به جبران ضرر و زیان و خسارات وارده خواهد بود

 .دیفسخ نما كطرفهیرا  ادهای منعقده با واحد فناورتمامی قراردو را به مراجع ذیصالح گزارش نماید 

 

 :( مرجع حل اختالف 8 ماده

حادث شود که از راه مذاکره و توافق  اختالفی بین مرکز و واحد فناور قرارداد استقرارصورتی که در تفسیر و اجرای مفاد  در

ی ی مرکز و نماینده، نمایندهی واحد فناورنمایندهسه نفره متشكل از داوری مورد اختالف را به یک هیأت  ،حل و فصل نشود

روز از تاریخ اعالم کتبی حدوث  10پارک )یا شخص واجد شرایط معرفی شده از سوی وی( حداکثر ظرف مدت  یحقوق

ا اکثریت این هیأت ب . حكمبرای طرفین الزم اإلجرا است اختالف به مدیر مرکز ارجاع خواهند کرد. حكم اکثریت این هیأت

 . است االجرا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، برای طرفین الزم 141رعایت اصل 
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ی خود امتناع نمایند، طرف یا مرکز در مدت مقرر در این ماده از معرفی کتبی نماینده در صورتی که واحد فناور :تبصره

را به معرفی شده توسط کانون  صالحیس ذنفر کارشنا کیاستان  یدادگستر یمقابل با مراجعه به کانون کارشناسان رسم

ایجاد نخواهد کرد و  قرارداد استقراردر اجرای  لیهر صورت، حدوث اختالف خل . دردینما یانتخاب م شانیا ندهیعنوان نما

 طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود خواهند بود.

 

 :های معتبر رسانی و نشانی( اطالع9ماده 

سایت مرکز به نشانی و وب رسانی ساختمان محل استقرار واحد فناورهای مرکز از طریق نصب در تابلوهای اطالعاطالعیه

www.qstp.ir های اداری از طریق پست الكترونیكی و/یا پیامک ، و نامه( و/یا سیستم اتوماسیونERP)  و در موارد ضروری

 شوندمی ارسال فناور واحد یبرای نماینده( قرارداد استقراردر  های اعالم شدهنشانی )به با پست عادی، پیشتاز، یا سفارشی

 و هر یک از موراد فوق به تنهایی به منزله ابالغ رسمی تلقی می گردد.

از  است. مرکز در قبال عدم آگاهی واحد فناور ی واحد فناور: پیگیری برای دریافت اطالعات مورد نیاز برعهدهتبصره

 .داشت نخواهد مسئولیتی هااطالعیه

 

 این آیین نامه در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور و تمام شعب آن از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد. (10ماده 

 رسیده است. مرکزشورای  تصویببه  30/08/96تنظیم شده و در تاریخ  تبصره 8و  ماده 11آیین نامه در  نیا (11ماده 


