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 : تعریف کلی حمایت1ماده 

های بزرگ یا گذاری جسورانه فاوا در شرکتهای سرمایهقیمت جهت حمایت از صندوق این خدمت اقدام به ارائه تسهیالت ارزان

گذاری جسورانه در حوزه نماید. در این طرح بایستی میزان مشخصی از سرمایهمی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 زا انجام شود. وکارهای جدید و اشتغالفاوا با رویکرد توسعه کسب

 نوع سیاست حمایتی: تأمین مالی 

 وکارهای جدید()کارآفرینی از طریق کسب وکارهای جدیدنقطه اثر حمایت: توسعه اشتغال در کسب 

 مین حمایت: وجوه اداره شده وزارتمنبع تأ 

 : دامنه شمول حمایت2ماده 

های ارتباطات سیار پروانه های دارنده پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شاملشرکت و یا 1های بزرگکلیه شرکت

گذاری صندوق سرمایهها مرتبط با توسعه وکار آنکه طرح کسب ،نظر اپراتورها با معرفی اپراتور زیر اگریگیتورو ( و ارتباطات ثابت

 .در حوزه فاوا باشد جسورانه شرکتی

 : نوع و میزان تسهیالت حمایتی3ماده 

 درصد( 10 نرخ تسهیالت)با  قیمتنوع تسهیالت: وام ارزان -3-1

  میلیارد تومان 3حداکثر میزان تسهیالت:  -3-2

 سال پس از دریافت تسهیالت( 4) ساله 3سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت  1شرایط حداکثری بازپرداخت:  -3-3

 2اقشار ویژهجزو اعضای موسس آنها که حداقل یکی از  ،2موضوع ماده  هایتمامی بنگاهتبصره: دوره بازپرداخت تسهیالت برای 

 شود.سال در نظر گرفته می 3 ،دباشن

 وثایق مورد نیاز:  -3-4

 دستورالعمل تعیین وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت  1میلیون تومان: مطابق با سطح  300ت کمتر از در خصوص تسهیال

 ارتباطات و فناوری اطالعات

  دستورالعمل تعیین وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت  2میلیون تومان: مطابق با سطح  300در خصوص تسهیالت بیشتر از

 ارتباطات و فناوری اطالعات

                                                      

 
 تومان میلیارد 100ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با فروش بیشتر از  1
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان و افراد  (ین)معلولان توانیابان، ، ایثارگرگان، آزادانخانواده معزز شهدا، جانبازاقشار ویژه:  2

  بهزیستی
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 حمایتی : شرایط و نحوه ارائه تسهیالت4ماده 

گذاری جسورانه شرکتی توسط شرکت در قالب سازوکارهای نامه میان شرکت و سازمان فناوری اطالعات جهت سرمایهعقد توافق  -4-1
3CVC و تائید آن توسط سازمان فناوری اطالعات 

 شود.قیمت داده میوام ارزان ،رد تومان برای هر طرحمیلیا 1گذاری جسورانه به شرکت تا مبلغ درصد هر طرح سرمایه 50تا سقف   -4-2

 1حداقل  ،میلیون تومان تسهیالت 50گذاری شده بایستی به ازای هر وکارهای سرمایه: حداقل میزان اشتغال جدید در کسب1 تبصره

 نفر با کد بیمه باشد.

نامه شرط حفظ شرایط مندرج در توافقت بههای زمانی مشخص بر اساس دوره بازپرداخقسط در بازه 4تسهیالت در حداکثر   -4-3

 شود.زایی پرداخت میمابین و اشتغالفی

 پذیرد.کارگیری نیروی انسانی تعهد شده انجام میگذاری، به: قسط اول پس از عقد قرارداد سرمایه2 تبصره

اختیار سازمان فناوری اطالعات قرار مابین صندوق جسورانه شرکتی با شرکت نوپا بایستی در یک نسخه رسمی از قرارداد فی  -4-4

 گردد.گیرد. الزامات این قراردادها توسط سازمان فناوری اطالعات اعالم می

 نام نماید.پذیرنده سرمایه جسورانه بایستی در سامانه طرح ملی نوآفرین ثبت یشرکت نوپا  -4-5

 : گردش کار دریافت تسهیالت5ماده 

 سازمان فناوری اطالعات توسط شرکت نام در پرتال طرح ملی نوآفرینثبت -5-1

گذاری جسورانه در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری وکار سرمایهبارگذاری اطالعات تکمیلی موردنیاز طرح کسب -5-2

 اطالعات توسط شرکت

ازمان فناوری اطالعات مابین توسط سنامه فیبر اساس توافق ،گذاری جسورانه مجموعه منتخبوکار سرمایهارزیابی طرح کسب -5-3

 شود.روز کاری انجام می 15زمان در مدت

نامه سازمان فناوری اطالعات با شرکت، الزامات قرارداد گذاری جسورانه صرفاً از منظر الزامات توافقوکار سرمایهتبصره: طرح کسب

 گردد.زایی و ارتباط با حوزه فاوا بررسی میگذاری جسورانه، اشتغالسرمایه

گذاری جسورانه، میزان و نوع بازپرداخت تسهیالت به عامل مالی جهت ارائه تسهیالت وکار سرمایهدر صورت تائید طرح کسب -5-4

 گردد.اعالم می

 نماید.شرکت مدارک مورد نیاز را به عامل مالی ارائه می -5-5

ائید سازمان فناوری اطالعات مبنی بر آغاز روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و ت 15عامل مالی موظف است در حداکثر  -5-6

و انجام تعهدات، اقدام به پرداخت قسط اول تسهیالت نماید. سایر اقساط نیز بر اساس شرایط  جسورانهگذاری قرارداد سرمایه

 گردد.شده ارائه میهای مشخصزمانبه شرکت در مدت 4-5شده در بند مشخص

                                                      

 
 گردد.رسانی میاز طریق پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات اطالع CVCسازوکارهای ایجاد  3
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 گذاری  جسورانهسرمایهوکار کسب های ارزیابی طرح: عناوین شاخص6ماده 

 .استبه شرح جدول زیر  گذاری جسورانهسرمایهوکار کسبطرح ارزیابی  هایشاخصعناوین 

 عنوان شاخص ارزیابی ردیف

1 
مابین صندوق جسورانه و شرکت نوپای گذاری جسورانه فیهای قرارداد سرمایهتطابق با الزامات یا توصیه

 پذیرنده

 وکار جدیدگذاری تعهد شده در کسبسرمایهمیزان  2

 وکار جدید با حوزه فاواتائید تطابق کسب 3

 گذاری جسورانه شرکتینامه شرکت و سازمان فناوری اطالعات جهت سرمایهتطابق با توافق 4

 وکار در سازمان فناوری اطالعاتگذاری کسب: فرآیند ارزیابی طرح سرمایه7ماده 
 شود.وکار جسورانه توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده بررسی میگذاری کسبیه: طرح سرما1مرحله 

زایی وزارت های حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"ات دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده به : نتایج و پیشنهاد2مرحله 

میزان تسهیالت، نحوه بازپرداخت و سایر موارد مرتبط توسط  گیری در موردشود و تصمیمارائه می" ارتباطات و فناوری اطالعات

 شود. کمیته تخصصی جهت ارائه به کارگروه وجوه اداره شده انجام می

شامل افراد زیر " زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهای حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"تبصره: اعضای 

 هستند:

 رئیس کمیته تخصصی( یا یکی از معاونان سازمان فناوری اطالعات با حکم رئیس یر و رئیس سازمان فناوری اطالعات معاون وز(

 سازمان

 دبیر کارگروه وجوه اداره شده 

 نماینده عامل مالی بنا بر مورد بررسی 

  کمیته تخصصینفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس  2حداکثر 

در کارگروه " زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهای حمایت از اشتغالتخصصی ارزیابی طرحکمیته "به تصمیمات : 3مرحله 

 شود. پذیرد و جهت اجرا به عامل مالی و سایر نهادهای مربوطه ابالغ میگیری نهایی صورت میوجوه اداره شده بررسی و تصمیم

 اجرا است....... به تائید .................. رسید و از تاریخ تصویب قابل …......تبصره در تاریخ .. 5ماده و  8این دستورالعمل در  :8ماده 


