راهنمای متقاضيان پذريش و استقرار رد مركز رشد
 آشنايي با مراکز رشد:
این مراکز تحت مدیریت متخصصین حرفه ای و با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدیدد توسد
کارآفرینان پشتیبانی می نماید .کارآفرینانی ،که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلد

منتیدی بده فنداوری

تشکیل شده و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند.
 اهداف:
 بسترسازی جیت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 ایجاد زمینه ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای پژوهشگر جوان ایجاد فضای الزم جیدت سسدتر
مؤسسات کوچک و متوس دانش سرا در زمینه های فناوری
 بسترسازی جیت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جیت کارآفریندان و داندش آموختگدان دانشدگاهی در زمینده هدای
فناوری
 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
 تولید و توسعهی محصوالت و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار
 خدمات قابل ارائه در مراکز رشد:
پار ک علم و فناوری خراسان به عنوان محیطی حقوقی و تسییل آفرین برای ایجاد شرای تجمیع و بیره برداری از امکان
هم افزایی میان عوامل مؤثر در توسعه فناوری خدمات با ارز

افزوده ی ذیل را ارائه می نماید:

 خدمات آموزشی و مشاوره ای (بازار ،مالی و مالیاتی ،قوانین کار ،مدیریت ،حقوقی و)...
 خدمات پشتیبانی تخصصی (خدمات آزمایشگاهی ،خدمات کارساهی ،خدمات علمی و )...
 خدمات انتقال فناوری و مالکیت فکری
 خدمات پشتیبانی عمومی (تأمین محل کار ،خدمات اطالع رسانی ،خدمات اداری و)...
 خدمات مالی و اعتباری به منظور حمایت از اجرای فرایندهای توسعه ی فناوری

 پذريش طرح اه رد مركز نوآوری
 شرايط پذيرش
 ارائه نقشه فنی و شرح ایده نو و کاربردی که به محصول یا فرایند مشخصی منجر شود.
 توان تخصصی و تجربی نوآور در اجرای ایده
 تناسب ایده با توانمندی ها و امکانات مرکز نوآوری
 قابلیت تجاری سازی ایده ها

 پذريش واحداه رد مراكز رشد فناوری
 شرايط پذيرش
درخواست واحد متقاضی استقرار براساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد.
 داشتن ایدة محوری مناسب. ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینة فعالیت واحد . ارائة برنامة کاری متکی بر شناخت بازار )(Business Plan دورة رشد مقدماتي
دوره ای حددداک ر  6ماهدده اسددت کدده در آن  ،بدده افددراد و یددا سروهیددای مسددتعدی کدده دارای ایددده هددای نوآوراندده
صددنعتی هسددتند ،مشدداوره و آموزشددیای الزم بددرای آش دنایی بددا بددازار ،شناسددایی سددروه کدداری ،ت بیددت ایددده کدداری و
هویددت حقددوقی مسددتقل داده مددی شددود .در صددورت موفقیددت در ایددن دوره مقدددماتی و کسددب هویددت مسددتقل
حقوقی ،واحدهای نوپدا مدی توانندد متقاضدی اسدتقرار در مرکدز رشدد شدوند .زمدان ایدن دوره تدا  9مداه قابدل افدزایش
است.
 دوره رشد
دورة رشد دورهای است حداک ر سه ساله که در طی آن یک واحد فناوری خصوصی با تعقیب ایدة محوری مناسب و
متکی بر فناوری ،به یک موسسة فعال و موفق اقتصادی تبدیل میشود .روند رشد واحدهای فناوری در طی حضور در
مرکز رشد بر اساس شاخصهای زیر مورد بررسی قرار میسیرد:
بلوغ علمی

بلوغ مالی

(الزم به ذکر است زمان این دوره در شرای خاص تا  5سال قابل افزایش است).

بلوغ سازمانی

 مزاياي استقرار واحدهاي فناوري در مرکز رشد
قددرار سددرفتن محققددین در یددک فضددای توسددعه فندداوری کدده تبددادل افکددار مسددتمر بددا دیگددر محققددین و مؤسسددات
فناوری را موجب می شود.
بیرهسیری از مزایای تجمیع واحدهای فناوری و ارتقای سطح مبادالت علمی -فنی،
بیرهسیری از خدمات اداری ،اطدالعرسدانی ،پشدتیبانی فندی و خددمات مشداورهای و آموزشدی بدا تعرفدههدای مناسدب
در زمینههای
امکان استفاده از حمایت مالی جیت اجرای ایده محوری

 پذريش واحداه رد امور موسسات

شرايط اختصاصي پذيرش شرکت:
واحدهای فناور (تولید فناوری و خدمات فناورانه) مبتنی بر فناوری های نوین و تولید پیشرفته ،تولید سفارشی پیشرفته،
آزمایشگاه های مرجع و شرکت های خدمات فنی و میندسی فناور
واحدهای تحقیق و توسعه سازمان های خصوصی و صنایع
مراکز تحقیقاتی -پژوهشی دولتی و خصوصی
واحدهای خدمات ی مشاوره ای و تخصصی  ،انجمن های تخصصی و مراکز رشد فناوری خصوصی
شرايط عمومي پذيرش شرکت:
 .1ثبت شده و دارای حداقل سه سال سابقه کار مفید
 .2دارای برنامه مدون و مشخص جیت توسعه فعالیتها
 .3دارای مجوز یا پروانه معتبر از وزارت خانه های مرتب (نظیر مجوز  R&Dو بانک مرکزی و )...باشد.
 .4وجود ارز

افزوده باال ،نیاز به زمین کم و تولید مبتنی بر نیروی متخصص وعدم تولید انبوه

 .5عمده سیامداران و کارکنان شرکت فارغ التحصیل دانشگاه باشند.
اولويت هاي پذيرش امور موسسات:
 شرکت های دانش بنیان تایید شده
 شرکت های فعال در زمینه انتقال و اشاعه فناوری و جذب و بومی سازی فناوری
 شرکت های صادرات خدمات فنی و میندسی
 شرکت های دارای شریک سرمایه سذار خارجی تا حداک ر  %49سیام

