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 : تعریف کلی حمایت1ماده 

 بزرگ یا هایهای سازمانی در حوزه فاوا در شرکتدهندهقیمت جهت ایجاد و توسعه شتاباین خدمت اقدام به ارائه تسهیالت ارزان

نماید. در این طرح بایستی تعداد دهنده میاندازی و توسعه شتاباز وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بر اساس طرح راه پروانه دارنده

 دهی شوند. وکار نوپا در سال شتابمشخصی کسب

 نوع سیاست حمایتی: تأمین مالی 

 کارهای جدید(ووکارهای جدید )کارآفرینی از طریق کسبنقطه اثر حمایت: توسعه اشتغال در کسب 

 منبع تأمین حمایت: وجوه اداره شده وزارت 

 : دامنه شمول حمایت2ماده 
های ارتباطات سیار و ارتباطات پروانه )شامل دارنده پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتو یا  1های بزرگکلیه شرکت

 .دهنده در حوزه فاوا باشدها مرتبط با توسعه شتابوکار آنطرح کسب که زیر نظر اپراتورها با معرفی اپراتور، اگریگیتورو  ثابت(

 : نوع و میزان تسهیالت حمایتی3ماده 
 درصد( 10 تسهیالتقیمت )با نرخ نوع تسهیالت: وام ارزان -3-1

  میلیارد تومان 1حداکثر میزان تسهیالت:  -3-2

 سال پس از دریافت تسهیالت( 3ساله ) 2زمان بازپرداخت سال زمان استراحت با  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 ،باشند

 وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتدستورالعمل تعیین  2وثایق مورد نیاز: مطابق با سطح  -3-4

 حمایتی : شرایط و نحوه ارائه تسهیالت4ماده 
سازی استانداردهای موردنظر سازمان فناوری دهنده توسط سازمان فناوری اطالعات و نهاییاندازی و توسعه شتابتائید طرح راه  -4-1

 نامه مشترکاطالعات در توافق

دهنده و با استانداردها و نظارت سازمان فناوری اندازی و توسعه شتابتیم در سال بر اساس طرح راه 10قل دهی حداشتاب  -4-2

 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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طرح شرط حفظ شرایط مندرج در  های زمانی مشخص بر اساس دوره بازپرداخت بهمرحله در بازه 2تسهیالت در حداکثر   -4-3

 شود.پرداخت میدهنده اندازی و توسعه شتابراه

تسهیالت توسط  3دهنده و طی مراحل دریافتهای تعهد شده در شتاببصره: مرحله اول تسهیالت پس از استقرار حداقل نیمی از تیمت

 پذیرد.شرکت انجام می

شده میلیون تومان به ازای هر تیم نوپای جذب 4،50تأمین مالی در بخش سرمایه بذریدهنده، اندازی و توسعه شتابح راهدر طر  -4-4

 است.

 شده را در بازه زمانی دریافت تسهیالت تملک نمایند.های نوپای جذبدرصد از سهام تیم 15تواند حداکثر دهنده میشتاب  -4-5

 نام نموده باشند.شده باید در سامانه طرح ملی نوآفرین ثبتهای جذبتیم  -4-6

 : گردش کار دریافت تسهیالت5ماده 
 ؛فناوری اطالعات توسط شرکت نام در پرتال طرح ملی نوآفرین سازمانثبت -5-1

 ؛بارگذاری اطالعات تکمیلی موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات توسط شرکت -5-2

 شود.روز کاری انجام می 10زمان دهنده توسط سازمان فناوری اطالعات در مدتاندازی و توسعه شتابارزیابی طرح راه -5-3

؛ الزم به است 6دهنده در سازمان فناوری اطالعات مطابق ماده اندازی و توسعه شتابارزیابی طرح راه هایتبصره: عناوین شاخص

و ارتباط با حوزه فاوا بررسی این دستورالعمل  6های ماده اخصدهنده صرفاً از منظر شاندازی و توسعه شتابذکر است طرح راه

 گردد.می

دهنده، میزان و نوع بازپرداخت تسهیالت توسط متقاضی به عامل مالی جهت سعه شتاباندازی و تودر صورت تائید طرح راه -5-4

 گردد.ارائه تسهیالت اعالم می

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

مبنی بر آغاز روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و تائید سازمان فناوری اطالعات  15بانک موظف است در حداکثر  -5-6

دهنده توسط شرکت، اقدام به پرداخت قسط اول تسهیالت ها در شتابدهنده و استقرار تیماندازی و توسعه شتابسازی طرح راهاجرایی

 گردد.شده ارائه میهای مشخصزمانبه شرکت در مدت 4-5در بند  شدهنماید. سایر اقساط نیز بر اساس شرایط مشخص

  

                                                      

 
 گردد.رسانی میشرایط دریافت وام ازلحاظ وثایق موردنیاز و سایر مدارک در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات اطالع 3
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 دهندهاندازی و توسعه شتابهای ارزیابی طرح راهخص: عناوین شا6ماده 

 .است دهنده به شرح جدول زیراندازی و توسعه شتابهای ارزیابی طرح راهعناوین شاخص

 عنوان شاخص ارزیابی ردیف

 سالهدهنده در بازه زمانی یکشده جهت استقرار در شتابوکارهای جذب تعداد کسب 1

 دهندهوکارهای مستقر در شتابگذاری بر کسبدهنده و سرمایهاندازی و توسعه شتابجهت راهمیزان سرمایه تعهد شده  2

3 
دهنده )استفاده از کاال یا وکار شرکت شتابدهی شده به کسبوکارهای شتابشده در اتصال کسبهمیزان تعهد ارائ

 دهی شده(وکار شتابخدمت کسب

 دهیدهنده در دوره شتابوکارهای مستقر در شتابشده برای کسبتعداد ساعات آموزشی و مربیگری تعهد  4

 دهندهوکارهای مستقر در شتابدهی به کسبزمان ارائه خدمات شتابمدت 5

 دهندهوکارهای مستقر در شتابمیزان فضای کاری تخصیص داده شده به کسب 6

 رالعملمندرج در دستو 4و  2بررسی تطبیق با الزامات ذکر شده در ماده  7

 دهنده در سازمان فناوری اطالعاتاندازی و توسعه شتاب: فرآیند ارزیابی طرح راه7ماده 

 شود.بررسی می ،دهنده توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شدهاندازی و توسعه شتاب: طرح راه1مرحله 

زایی وزارت های حمایت از اشتغالتخصصی ارزیابی طرحکمیته "ات دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده به : نتایج و پیشنهاد2مرحله 

گیری در مورد میزان تسهیالت، نحوه بازپرداخت و سایر موارد مرتبط توسط شود 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 اشتغالیابی طرحکمیته تخصصی ارز"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 

 بر مورد بررسی نماینده عامل مالی بنا 

  کمیته تخصصینفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس  2حداکثر 

در کارگروه وجوه " زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهای حمایت از اشتغالکمیته تخصصی ارزیابی طرح"تصمیمات : 3مرحله 

 شود. ی و سایر نهادهای مربوطه ابالغ میپذیرد و جهت اجرا به عامل مالگیری نهایی صورت میاداره شده بررسی و تصمیم

 اجرا است.تبصره در تاریخ ................ به تائید ................ رسید و از تاریخ تصویب قابل 4ماده و  8این دستورالعمل در  :8 ماده


