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• قانون دانشبنیان :به منظور کمک به
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و
شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی
از طریق ارائه کمک و تسهیالت ،صندوقی
تحت عنوان «صندوق نوآوری و شکوفایی»
تأسیس میشود.

تصویب قانون حمایت
از شرکتهای
دانشبنیان

تأیید اساسنامه
توسط شورای نگهبان

ابالغ آییننامه اجرایی
قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان

تخصیص اولین سهم
سرمایه به صندوق

تغییر ترکیب هیأت
عامل

• سرمایه صندوق 3 :هزار میلیارد تومان
• ماموریت صندوق :تأمین مالی اکوسیستم
فناوری و نوآوری
سال1389
021- 42170000

تشکیل هیأت امنا و هیأت
عامل دور اول صندوق

آغاز فعالیت هیأت عامل
دوم و تصویب اولین طرح

شروع پرداخت
تسهیالت

تشکیل هیأت عامل
دور سوم

سال1391

سال1392

سال1393

سال1397

www.inif.ir

هیاتامناء

021- 42170000

هیاتعامل

www.inif.ir

دانشبنیانشدن:سطحفناوری،مرحلهتولید(ساختنمونهاولیه)،طراحیمبتنیبرتحقیقوتوسعه
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری(کارگروهارزیابی)
خدماتصندوقهایپژوهشوفناوری
(تسهیالت،ضمانتنامه،سرمایهگذاری)
استقراردرشتابدهندههایدانشبنیان

مشارکت(همسرمایهگذاری)باصندوقنوآوریوشکوفایی
عامل:صندوقهایپژوهشوفناوریدانشبنیان
حضوردررویدادها(دوشنبههایاستارتآپی،تبادلفناوری)
بهعنوانخریداردرتسهیالتفروشاقساطی
021- 42170000
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www.rtfunds.ir

تسهیالتجعاله

021- 42170000

صندوقهایپژوهشوفناوری
«دانشگاهی»

خطاعتباری

www.inif.ir

تسهیالتقرضالحسنه

ضمانتنامههایپیمان
(مبتنیبرقرارداد)

براساسطرحدانشبنیان

حداعتباریضمانتنامه

تسهیالتکمبهره

سرمایهگذاریغیرمستقیم

صندوقهایعامل
براساسوضعیتمالیشرکت

بالعوض
پرداخت 70تا 90درصد
درراستایتجاریسازی
محصوالتدانشبنیان

021- 42170000
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بهتفکیکحوزهفناوری

بهتفکیکنوعدانشبنیانی
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ترکیبسهامدارانصندوقارس

سازمانمنطقهآزادتجاری-
صنعتیارس
34%

پارکعلموفناوری
آذربایجانشرقی
15%

شرکتتارالامیر
%17

خطاعتباری 90:میلیاردریال
شرکتمهندسیشبکهو
فناوریاطالعاتهمگامان
34%

میلغقراردادشده 24:میلیاردریال
باقیماندهخطاعتباری66:

سرمایهثبتیصندوقاستان 3میلیاردتومان

021- 42170000
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ضریبنفوذخدماتصندوقدراستان

500

میلیاردتومان
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(مشتملبرتسهیالت،ضمانتنامهوتوانمندسازی)
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10%
0%

قرارداد

درخواست

مصوبه

www.inif.ir

تعداد شرکتهای بهرهمند از کل خدمات توانمندسازی 136( 62 :درخواست)
مبلغ حمایت بالعوض 406 :میلیون تومان

عقد توافقنامه همکاری هاب توانمندی

021- 42170000

خدمت

تعداددرخواستپرداختی

مبلغحمایتبالعوض
(میلیونریال)

آموزش

16

52

توسعهبازار

65

3,445

حفاظتازمالکیتفکری

7

230

رویدادهاوشبکهسازی

10

237

مشاوره

38

100

جمعکل

136

4,064
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زوال

گسترش

بلوغ

معرفی به بازار

رشد

دوره جنینی

نمونه اولیه

آموزش و مشاوره
اخذ استانداردها

عارضه یابی

عارضه یابی

توانمندسازی

کمک هزینه تحقیق و توسعه (گرنت)

توسعه بازار (شرکت در نمایشگاهها ،کمک هزینه تبلیغات و )...
صکوک نوآوری

بیمه سرمایهگذاری
هم سرمایهگذاری

بسته کارخانه نوآوری
بسته شتابدهندهها
قبل از تولید صنعتی
تولید صنعتی
سرمایه در گردش
لیزینگ و استصناع
تامین محل کار (خرید)

ضمانتنامه

تامین محل کار (رهن)
اشتغالزایی

اوراق خزانه اسالمی
حد اعتباری ضمانتنامه
ضمانتنامههای پیمان

021- 42170000

تسهیالت

نمونه سازی (ورود به بازار)

سرمایهگذاری

مالکیت فکری

www.inif.ir

تسهیالتمحصولمحور -داراینظارت– پرداختمرحلهای– ارزیابیفنی،مالیوبازار
کمتراز 500میلیونتومانازطریقصندوقهایپژوهشوفناوری

 شرایط:قرضالحسنه،حداکثر 3ساله،تنفس
 مصادیق:نمونهسازیصنعتی،ارتقاءیاتوسعه
محصول،ظرفیتسازیبرایورودبهبازار

سرمایهدر شرایط%12:یکساله%15،دوساله%18،سهساله
گردشبانکی سقفتسهیالت%70:فروشدانشبنیان
ازطریقبانکهایعامل،فاقدتنفس

نمونهسازی

 شرایط،%11:حداکثر 5ساله،دارایتنفس
قبلاز
 مصادیق:تولیدآزمایشیوپایلوت،دریافتمجوز،
تولیدصنعتی
تجهیزکارگاه،آمادهسازیخطتولید.

شرایط:تا 50روز%11ساالنه 50،تا 90روز%18ساالنه
سرمایهدر سقفتسهیالت 1/2:میلیاردتومان( 2مرتبهسال)
گردشفوری مصادیق:نیازفوریبهتامیننقدینگی
نیازبهارائهصورتمالیحسابرسیشدهبدونزیان

 شرایط،%11:حداکثر 7ساله،دارایتنفس
مصادیق:خرید،نصبوراهاندازیماشینآالتو
تجهیزات ،طرحتوسعهوافزایشظرفیت

 شرایط%12:تا 4،%18ساله،فاقدتنفس
خرید/ساخت
 سقف%70:ارزشکارشناسیملکتا 3میلیاردتومان
فضایکاری
 مصادیق:دفترکاری،کارگاهتولیدی

تولیدصنعتی

 شرایط(%9:داخلی)و(%8بانکی) 3،ساله،دارایتنفس
 سقف%80:ارزشمعامله
لیزینگ
 مصادیق:کاالیساختهشده
 شرایط 3،%9:ساله،دارایتنفس
 سقف%80:ارزشمعامله
 مصادیق:سفارشساخت
 شرایط،%11:حداکثر 2ساله،دارایتنفس
مصادیق:هزینههایاجرایقراردادهایجاری،
هزینههایتولیدساالنه
021- 42170000

 شرایط:قرضالحسنه 1،سالهقابلتمدیدتا 3سال
رهن
 سقف%70:ارزشکارشناسیرهنتا 500میلیونتومان
فضایکاری
 مصادیق:توسعهفضایکاری(دفتراداری،کارگاهتولیدی)
اشتغال
پایدار

استصناع

سرمایهدر
گردشداخلی

وثایقوتضامین

 شرایط:قرضالحسنه 3،ساله،فاقدتنفس
 سقف 450:میلیونتوماندرسال(هرنفر 30میلیونتومان)
 مصادیق:افزایشخالصنیرویانسانیدر 12ماهگذشته
 شرط:کاردانیباالتر،زیر 40سال3،ماهلیستبیمه

 شرایط:قرضالحسنه،تاسررسیداوراق
اسنادخزانه
 سقف%50:مبلغاوراق
اسالمی
 مصادیق:اوراقناشیازفروشمحصولدانشبنیان
www.inif.ir

تسهیالتشرکتمحور -فاقدنظارت -پرداختیکجا -ارزیابیمالیواعتباری
ثبتدرخواستصرفاًازطریقصندوقنوآوری

تسهیالت

تسهیالت

www.inif.ir

021- 42170000

ضمانتنامه
انواعضمانتنامههایبانکیقابلصدور(صادرهتوسطبانکعامل)
ضمانتنامه
شرکتدر
مناقصه/مزایده

مزایا
 تأمین  %50سپرده نقدی
 تخفیف  %30در کارمزد صدور ضمانتنامه

021- 42170000

ضمانتنامه
حسنانجامکار

ضمانتنامه
پیشپرداخت

حد
اعتباری

 اعتبار یک ساله جهت صدور انواع
ضمانتنامه از محل آن

www.inif.ir

ضمانتنامه

www.inif.ir
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سرمایهگذاری
تاسیسصندوقهای
سرمایهگذاری

همسرمایهگذاری
 سرمایهگذاری غیرمستقیم
عاملین سرمایهگذاری
 مشارکت در سود و زیان

از طریق

 ارزشگذاری دانشفنی
 عدم نیاز به وثایق و تضامین
 تأمین مالی سرمایهگذاری تا سقف %80
توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
 تأمین مالی حداقل  20درصد توسط
شرکت و عامل سرمایهگذاری
 امکان مشارکت جزء سوم به عنوان نهاد
همکار (دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،مراکز
تحقیقاتی ،پارکهای علم و فناوری و )...
 مشارکت هر یک از اجزا حداقل %5

021- 42170000

 مشارکت با نهادهای مالی و سرمایهگذاران در
تأسیس صندوق سرمایهگذاری جسورانه
بورسی تا سقف  40درصد
 مشارکت در تأسیس صندوق سرمایهگذاری
خصوصی بورسی تا سقف  40درصد
 مشارکت در تأسیس صندوق پژوهش و فناوری
تا سقف 34

مشارکتدرپروژههای
راهبردی

www.inif.ir

سرمایهگذاری

021- 42170000
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توانمندسازی
 دورههایآموزشیداخلی(%70تا 10،%90میلیونتومان)
 یادگیریشرکتی( 30،% 90میلیونتومان)
آموزش
 آموزشدر/ازسایرکشورها(%70تا 50،%90میلیونتومان)
 مشاورهتخصصیحضوری،آنالین،تلفنی()% 90
 5 جلسهدرماه(تاسقف 10میلیونتومان)
 اپلیکیشنالوبیز

 شناساییوتحلیلچالشهاومسائلشرکت
 ارائهراهحلهاوراهکارهایاجرایی
 طراحیواجرایبرنامههایعملیاتی
%75 هزینهتاسقف 60میلیونتومان
021- 42170000

 ثبتاختراع(%85تا)%90
مالکیتفکری
 ثبتنشانتجاری،طرحصنعتی،حقبهنژادی()%85
 داخلوخارجکشورتاسقف 200میلیونتومان

مشاوره

%70 هزینهحضورمستقلدرنمایشگاهها
داخلی( 30میلیونتومان)وخارجی( 120میلیونتومان)

 مشاوره،اخذوتمدیداستانداردهایتخصصیوسیستمی
( 40،%70میلیونتومان)
استانداردها
 مشاوره،اخذوتمدیدتأییدیههاومجوزهایملی
( 40،%70میلیونتومان)
ومجوزها
 مشاوره،اخذوتمدیداستانداردهایصادراتی
( 200،%70میلیونتومان)
 رویدادهایپیششتابدهیوارائهبهسرمایهگذار
(دوشنبههایاستارتآپی،جذبسرمایه)
 رویدادهایتبادلفناوریدرحوزههایتخصصی
)
(ارائهنیازصنایع،نمایشگاه،

 ممیزیوارزشگذاریداراییفکری(% 75تا)%90

%90 هزینهحضوردرپاویوندرنمایشگاهها
داخلی( 30میلیونتومان)وخارجی( 150میلیونتومان)
توسعهبازار  نمایشگاههایدائمی/مراکزفروشخارجی
(%70تاسقف 120میلیونتومان)
 اعزام/پذیرشهیأتهایتجاری

(هرکدام%90تاسقف 60میلیونتومان)
رویدادهاو
شبکهسازی

عارضهیابی

 حمایتازدریافتوتمدیدکارتبازرگانی()%70
 اجرایطرحتحقیقاتیصرفاًازطریقبرونسپاری
 مدتاجراحداکثر 36ماه
کمکهزینه
 عمدتاًشاملهزینههاینیرویانسانی،مواداولیه
تحقیقوتوسعه
واقالممصرفی،برونسپاریخدمات
%70 تاسقف 300میلیونتومانبرایهرطرح
www.inif.ir

توانمندسازی

021- 42170000
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اینخدمتبهمنظورتامینمالیاستارتآپهادرمراحلاولیهرشدبهصورتغیرمستقیموازطریقشتابدهندههایدانشبنیاندرنظرگرفتهشدهاست.
تامین%100ودیعهرهنفضایاستقرارازطریقتسهیالتقرضالحسنهتاسقف 30میلیاردریال

تسهیالت

تامین%70هزینهخریدمحلاستقرارازطریقتسهیالت%18ازمنابعبانکیتاسقف 30میلیاردریال
تسهیالتقرضالحسنهبرایتامینسرمایهبذری،بازسازی،تجهیزاتاداریتاسقف 30میلیاردریال
تسهیالتبانرخ 11درصدبرایتامینتجهیزاتفنی
تامینفضایبرگزاریرویدادها(سالنآمفیتئاتر،سالنهایجلسات،البی،سالنرویدادها،سالننمایشگاهی)

توانمندسازی
(بالعوض)

سرمایهگذاری
021- 42170000

توانمندسازی(آموزش،مشاوره،رویداد،حفاظتمالکیتفکری،توسعهبازار،اخذمجوزهاواستاندارد،عارضهیابی)
برگزاریرویدادهایپیششتابدهیوارائهبهسرمایهگذار

کمکبالعوض هزینهتحقیقوتوسعهتاسقف 5طرح،هرطرحتاسقف 3000میلیونریال
مشارکتوسرمایهگذاریدراستارتآپهاوهستههایفناوریشتابدهندههاحداکثرتا 4برابرآوردهشتابدهندهو
سایراجزایسرمایهگذاری
www.inif.ir

تسهیالتمحصولمحوروداراینظارت

نمونهسازی

پیشازتولید
صنعتی

فروش
اقساطی

تولید
صنعتی

سرمایه
درگردش

• ثبتدرخواستتا 500میلیونتومانازطریقصندوقهایپژوهشوفناوریوبیشازآنازطریقصندوقنوآوری(سامانهغزال)
• پرداختمرحلهایونظارتشدهودارایزمانتنفس
• ارزیابیفنی،مالیوبازاربررویطرح

تسهیالتشرکتمحوروفاقدنظارت
سرمایهدر
گردشفوری

سرمایهدر
گردش بانکی

تأمین
فضای کاری

اشتغال
پایدار

اوراقخزانه
اسالمی

لیزینگ
بانکی

• ثبتدرخواستصرفاًازطریقصندوقنوآوری
• پرداختیکجاوفاقدنظارت
• ارزیابیمالیواعتباریبدوننیازبهارائهطرح
021- 42170000
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 معیارهای تأثیرگذار در تعیین میزان و نوع تضامین در انتهای فرآیند ارزیابی:
•

مبلغ تسهیالت مصوب

•

وضعیت اعتباری شرکت ،اعضای هیئت مدیره و سهامداران (شرکا)

•

وضعیت مالی شرکت

•

ریسکهای طرح و شرکت

 انواع تضامین و وثایق مورد قبول:
•

چک و سفته

•

ضامن (حقیقی  /حقوقی)

•

محل اجرای طرح

•

ماشین آالت و تجهیزات

•

ملکی  /ملکی سهلالبیع

•

ضمانتنامه بانکی

•

توثیق سهام

021- 42170000
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محل مصرف:
 نمونهسازی صنعتی محصول دانشبنیان
 ظرفیتسازی برای ورود محصوالت دانشبنیان به بازار
 حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول
 تاییدیه فنی و تست عملکرد نمونه محصول در شرایط واقعی
 برای فعالیتهای صرفاً تحقیق و توسعه (ایده) و در مرحله قبل از تولید نمونه
آزمایشگاهی محصول امکانپذیر نیست

کارمزد(%4:قرضالحسنه)

شرایط استفاده:

پرداخت:مرحلهایومتناسبباپیشرفتطرح

 وجود حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول دانشبنیان تایید شده

دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 3ساله

 حمایت تا  %100هزینههای مورد نیاز برای نمونهسازی

تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> نمونهسازی
021- 42170000
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محل مصرف:

 دوره گذار از نمونهسازی به مرحله تولید انبوه
 هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آمادهسازی خط تولید
 طراحی صنعتی ،انجام آزمون و رفع اشکال

 تولید آزمایشی و بازاریابی
شرایط استفاده:
 وجود حداقل یک نمونه صنعتی (در شرایط خاص آزمایشگاهی) از محصول

نرخبهره(%11:ترجیحی)

 اخذ یا در مرحله اخذ تاییدههای فنی و استانداردها

پرداخت:مرحلهایومتناسبباپیشرفتطرح

 سهم قابل قبول محصول در بازار
 حمایت تا  %80هزینههای مورد نیاز توسط صندوق

دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 5ساله
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> فعالیتقبلازتولیدصنعتی
021- 42170000
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محل مصرف:
 بخشی از هزینههای تأمین مکان تولید
 خرید ،نصب و راهاندازی ماشینآالت و تجهیزات تولیدی

 خرید ،نصب و راهاندازی تأسیسات زیربنایی
 طرح توسعه یا افزایش ظرفیت واحد صنعتی فعلی
شرایط استفاده:
 اخذ تاییدیههای فنی ،استانداردها

نرخبهره(%11:ترجیحی)

 انجام مطالعات بازار محصول به تناسب ظرفیت

پرداخت:مرحلهایومتناسبباپیشرفتطرح

 حصول نتایج مثبت از تست عملیاتی بازار در دوران تولید آزمایشی

(قبل از تولید صنعتی)
 حمایت تا  %80هزینههای مورد نیاز توسط صندوق

دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 7ساله
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> تولیدصنعتی
021- 42170000
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صندوق

محل مصرف:
 با هدف توسعه بازار محصوالت دانشبنیان از طریق تامین خریدار

سفارشخرید

توافقنامهتأمینمالی

 لیزینگ :کاالی ساخته شده

پرداخت

بازپرداخت

 استصناع :سفارش ساخت

تحویلمحصول

شرایط استفاده:

خریدار

 احراز اصالت معامله و عدم افزایش قیمت صوری محصول
 امکان ارائه تسهیالت به خریداران دولتی مشروط به ارائه تضمین بانکی
یا وثایق محکم سهلالبیع

انتخابمحصول

شرکتدانشبنیان

نرخبهره%9:
پرداخت:لیزینگیکمرحله/استصناعمرحلهای

 در استصناع اخذ تضامین الزم از فروشنده عالوه بر خریدار

 حمایت تا حداکثر  %80ارزش کارشناسیشده محصول

دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 3ساله
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> لیزینگ/سفارشساختاستصناع
021- 42170000
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محل مصرف:
 بخشی از هزینههای اجرای قراردادهای جاری
 بخشی از هزینههای تولید ساالنه محصوالت دانشبنیان شرکت بر اساس
برآورد فروش دانشبنیان در سال

 این هزینهها میتواند شامل :مواد اولیه و کمکی ،دستمزد ،اجاره محل و ...

شرایط استفاده:

 محصول طرح در مرحله تولید انبوه (صنعتی) بوده و میبایست به عنوان
محصول دانش بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد.
 بازار محصول به استناد سوابق فروش یا قراردادهای جاری ،قطعی باشد.
 کلیه تاییدیههای فنی ،استانداردها و مجوزهای مربوط به تولید محصول اخذ
شده باشد.

نرخبهره(%11:ترجیحی)
پرداخت:مرحلهایومتناسبباپیشرفتطرح
دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 2ساله
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> سرمایهدرگردش
021- 42170000
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 ارزیابی مالی و اعتباری شرکت

 تعیین تضامین توسط بانک
 محل هزینه کرد در اختیار شرکت (نظارت بر هزینه وجود ندارد)
 حمایت تا  %70فروش دانشبنیان سال قبل
 برای تسهیالت بیش از ده میلیارد ریال الزامی است:
• ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده
• اظهار نامه مالیاتی
• تراز آزمایشی سه ماه گذشته
• گزارش فروش فصلی

 بانکهای همکار:

نرخبهره%12:یکساله%15،دوساله%18،سهساله
پرداخت:یکمرحله
بازپرداخت:حداکثر 3ساله
تنفس:ندارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> سرمایهدرگردشبانکی
021- 42170000
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 سقف تسهیالت  1/2میلیارد تومان

 حمایت از نیازهای فوری سرمایه درگردش شرکتهای دانشبنیان با دوره
بازپرداخت کوتاه مدت
 ارزیابی مالی و اعتباری شرکت

 تنها برای شرکتهای دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای سودخالص در
آخرین صورت مالی حسابرسی شده
 محل هزینه کرد در اختیار شرکت (نظارت بر هزینه وجود ندارد)

نرخبهره:تا 50روز%11ساالنه 50،تا 90روز%18ساالنه

 حداکثر دوبار در سال و مشروط به تسویه تسهیالت قبلی

پرداخت:یکمرحله

 متناسب با میانگین فروش شرکت به صورت وزندار بر اساس فروش سه سال اخیر

بازپرداخت:حداکثر 90روز

(به ترتیب با ضرایب  2 ،3و )1

تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> سرمایهدرگردشفوری
021- 42170000
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بانک

محل مصرف:
 با هدف توسعه بازار محصوالت دانشبنیان از طریق تامین خریدار
 لیزینگ :کاالی ساخته شده

سفارشخرید

توافقنامهتأمینمالی
پرداخت

بازپرداخت
تحویلمحصول

شرایط استفاده:

خریدار

 احراز اصالت معامله و عدم افزایش قیمت صوری محصول
 امکان ارائه تسهیالت به خریداران دولتی مشروط به ارائه تضمین بانکی یا وثایق
محکم سهلالبیع
 در استصناع اخذ تضامین الزم از فروشنده عالوه بر خریدار
 حمایت تا حداکثر  %80ارزش کارشناسیشده محصول

انتخابمحصول

شرکتدانشبنیان

نرخبهره%8:
پرداخت:لیزینگیکمرحلهیاچندمرحله
دورهتنفسوبازپرداخت:حداکثر 3ساله
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> لیزینگ
021- 42170000
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 جهت خرید دفاتر اداری و اداری -کاری و کارگاههای تولیدی
 حمایت تا  % 70ارزش کارشناسی ملک
تهران  3میلیارد تومان

 سقف تسهیالت:

کالنشهر  2/2میلیارد تومان
سایر شهرها  1/5میلیارد تومان

 تسهیالت برای خرید /احداث کارگاه صنعتی فقط در پارک های علم و فناوری یا شهرک های
نرخبهره%18:

صنعتی ارائه خواهد شد.
 امکان حمایت از احداث بنا با این تسهیالت

پرداخت:یکمرحله

 استفاده مجدد از این تسهیالت هر  10سال یکبار

بازپرداخت 4:ساله

 سقف استفاده همزمان از تخفیفات در نرخ تسهیالت %6

تنفس:ندارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> خریدمحلکار
021- 42170000
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تخفیف سود تسهیالت خرید محل کار
کاربری
دفترکار

پارکهایعلمو
میلیارد تومان
تهران 2
نواحینوآوری
فناوری/
کالنشهر  1/5میلیارد تومان



سایر شهرها  1میلیارد تومان

اقدامبهصورت
تجمیعی

مناطقکمترتوسعه
یافتهوروستایی

شهرکهای
صنعتی

میزانتخفیف
سود

-

-

-

%4



-

-

%2



-

%3

-

%6
%5

دفترکار

-

دفترکار

-

-

دفترکار





-

کارگاهصنعتی

-

-



-

کارگاهصنعتی



-

-

-

%6

کارگاهصنعتی

-

-

-



%2

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> خریدمحلکار
021- 42170000
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 جهت رهن دفاتر اداری و اداری -کاری و کارگاههای تولیدی
 با هدف حمایت از توسعه محل کار شرکتها به تشخیص صندوق
 حمایت تا  % 70ارزش کل رهن بر پایه نظر کارشناس رسمی

تهران  500میلیون تومان

 سقف تسهیالت:

کالنشهر  400میلیون تومان
سایر شهرها  250میلیون تومان

کارمزد(%4:قرضالحسنه)
پرداخت:یکمرحله

 حمایت بصورت یکساله و تمدید تا  3سال

بازپرداخت:یکمرحلهانتهایقرارداد
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> ودیعهرهنمحلکار
021- 42170000
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 به ازای هر نفر افزایش نیروی انسانی در لیست بیمه شرکت  30میلیون تومان
 تا سقف  450میلیون تومان در سال
( افزایش  15نفر به لیست بیمه شرکت)
مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر

 شرایط استفاده:

سن زیر  40سال
حداقل  3ماه حضور در لیست بیمه شرکت

 افزایش خالص (تفاضل نیروی انسانی جذب شده و تعدیل شده) نیروهای
شرکت در لیست بیمه زمانِ درخواست نسبت یک سال

کارمزد(%2:قرضالحسنه)
پرداخت:یکمرحله
بازپرداخت 3:ساله
تنفس:ندارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> اشتغالزاییپایدار
021- 42170000
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 رفع مشکالت نقدینگی شرکتهای دانشبنیان ناشی از عدم دریافت
تمام یا بخشی از مطالبات دولتی خود

 تا  %50اوراق ارائه شده در قبال فروش محصوالت دانش بنیان شرکت
 ترهین کل اوراق به عنوان تضامین

کارمزد(%4:قرضالحسنه)
پرداخت:یکمرحله
بازپرداخت:یکمرحلهدرسررسیداوراقخزانه
تنفس:دارد

ثبتدرخواست:سامانهغزال> تسهیالت> اسنادخزانهاسالمی
021- 42170000
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 صدور انواع ضمانتنامههای پیمان شامل:

ضمانتنامهشرکت

ضمانتنامهحسن

ضمانتنامه

درمناقصهومزایده

انجامکار

پیشپرداخت

 ضمانتنامهها بانکی است و از طریق بانکهای همکار صادر میشود.

 صدور ضمانتنامه برای معامالت محصوالت دانشبنیان شرکتها و ملزومات آنها
 شرایط صدور ضمانتنامه با توجه به اعتبار شرکت مشخص میشود.
 نداشتن اقساط معوق و چک برگشتی ،عدم شمول ماده  141قانون تجارت و  ...الزامی است.

ثبتدرخواست:سامانهغزال> ضمانتنامه> ضمانتنامهپیمان
021- 42170000

www.inif.ir

مزایا:

تأمین  50درصد سپرده نقدی مورد نیاز توسط صندوق
تخفیف  30درصدی در کارمزد صدور ضمانتنامه

حد اعتباری
 اعتباری است که به شرکت برای یک سال داده میشود تا از محل آن ،ضمانتنامههای
شرکت در مناقصه ،حسن انجام کار و پیشپرداخت به صورت تجدیدناپذیر صادر شود.

 صدور ضمانتنامه تا سقف حد اعتباری بدون نیاز به ارزیابی مجدد و متناسب با درخواست
شرکت در اسرع وقت
ثبتدرخواست:سامانهغزال> ضمانتنامه> حداعتباری
021- 42170000

www.inif.ir

مدل
همسرمایهگذاری

021- 42170000

تاسیسصندوقهای
سرمایهگذاری

پروژههایراهبردی

www.inif.ir

 سرمایهگذاری غیرمستقیم در طرحهای دانشبنیان و نوآورانه از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری

 با هدف افزایش سرعت در تصمیمگیری ،حمایت حداکثری از اکوسیستم نوآوری
 مشارکت در سود و زیان متناسب با آورده طرفین بدون دریافت تضامین
 تأمین مالی سرمایهگذاری تا سقف  80درصد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
 تأمین مالی حداقل  20درصد توسط شرکت و صندوقهای پژوهش و فناوری
 مشارکت هر یک از اجزا حداقل  5درصد
 امکان مشارکت جزء سوم به عنوان نهاد همکار وجود دارد( .دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،مراکز تحقیقاتی ،پارکهای
علم و فناوری و )...
 امکان مراجعه به صندوقهای جسورانه بورسی به عنوان عامل سرمایهگذاری نیز وجود دارد( .سقف مشارکت 50
درصد)
ثبتدرخواست:مراجعهبهصندوقهایپژوهشوفناوری/صندوقهایجسورانهبورسی
021- 42170000

www.inif.ir

 مشارکت با نهادهای مالی و سرمایهگذاران در تأسیس صندوق سرمایهگذاری جسورانه بورسی
• نهاد مالی تخصصی در تأمین مالی طرحهای نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان

• فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات نهادهای سرمایهگذاری ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
• مشارکت در تأسیس تا سقف  40درصد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

 مشارکت در تأسیس صندوق سرمایهگذاری خصوصی بورسی
• مشارکت در تأسیس تا سقف  40درصد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

 مشارکت در تأسیس صندوق پژوهش و فناوری
• مشارکت در تأسیس تا سقف  34درصد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

• با تمرکز بر مناطق کمتر توسعهیافته و فاقد صندوق

 مشارکت در پروژههای راهبردی
ثبتدرخواست:معاونتسرمایهگذاریصندوقنوآوری
021- 42170000

www.inif.ir

مشاوره
استانداردهاو
مجوزها

رتبهبندی
رقابتپذیری
حفاظتاز
مالکیت
فکری

آموزش
کمکهزینه
تحقیقو
توسعه

021- 42170000

رویدادهاو
شبکهسازی

(عارضهیابی)

توسعهبازار
(نمایشگاههای
داخلیوخارجی)
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دورههای آموزشی داخلی
 حوزههای مالی ،مدیریتی ،فنی (به صورت حضوری و غیرحضوری)
 برگزاری دورههای آموزشی از طریق کارگزاران تخصصی با حمایت مالی صندوق

 پرداخت  90درصد (دوره مجازی  70درصد) هزینه برگزاری دوره تا سقف  10میلیون تومان در سال
آموزش در/از سایر کشورها
 پرداخت  90درصد (دوره مجازی  70درصد) هزینه برگزاری دوره تا سقف  50میلیون تومان در سال
 سهم حمایتی آموزش در سایر کشورها صرفاً شامل شهریه دوره است
یادگیری اختصاصی شرکتها:

 برگزاری دوره آموزشی تخصصی برای کارکنان شرکتهای دانشبنیان در محل شرکت
 پرداخت  90درصد هزینهها تا سقف  30میلیون تومان در سال (شتابدهندهها  40میلیون تومان)
ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> یادگیری
021- 42170000
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 ارائه خدمات مشاوره تخصصی به شرکتهای دانشبنیان به صورت حضوری ،آنالین ،تلفنی
 امکان برگزاری جلسات مشاوره در استانها
 برگزاری جلسات مشاوره در حوزههای بازاریابی ،مالیات ،مدل کسبوکار... ،
 در بستر اپلیکیشن الوبیز
 برگزاری پانل مشاوره خبرگان

 پرداخت  90درصد هزینههای مشاوره تا سقف  10میلیون تومان در سال
 سقف استفاده از خدمات مشاوره برای هر شرکت 5 :جلسه در ماه
ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> مشاوره
021- 42170000
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 با هدف توسعه رقابتپذیری ملی و بینالمللی
 حمایت از مشاوره ،اخذ و تمدید استانداردهای تخصصی و سیستمی
•  70درصد هزینه تا سقف  40میلیون تومان

• سقف مبلغ برای تمدید  20میلیون تومان

 حمایت از مشاوره ،اخذ و تمدید تأییدیهها و مجوزهای ملی
•  70درصد هزینه تا سقف  40میلیون تومان
• سقف مبلغ برای تمدید  15میلیون تومان

 حمایت از مشاوره ،اخذ و تمدید استانداردهای صادراتی
•  70درصد هزینه تا سقف  200میلیون تومان
• سقف مبلغ برای تمدید  75میلیون تومان

 فهرست استانداردها و تأییدیهها:
ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> حمایتیاستاندارد
021- 42170000
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با هدف کمک به شرکتهای دانشبنیان در کسب بازارهای فروش ،جذب مشتری ،تبلیغات،
توسعه بازار ،توسعه ارتباط با مشتری و برندسازی
 حضور مستقل شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای داخلی و خارجی
•

نمایشگاههای داخلی 70 :درصد هزینههای اجاره و ساخت غرفه تا سقف  30میلیون تومان

•

نمایشگاههای خارجی 70 :درصد کل هزینهها تا سقف  120میلیون تومان

 حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی قالب پاویون
•

پاویونهای داخلی 90 :درصد هزینهها تا سقف  30میلیون تومان

•

پاویونهای خارجی 90 :درصد کل هزینهها تا سقف  150میلیون تومان

 فهرست نمایشگاههای داخلی و خارجیCBD.inif.ir :
ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> تجاریسازی
021- 42170000
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 حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای دائمی /مراکز فروش خارجی
•

 70درصد هزینهها تا سقف  120میلیون تومان

 اعزام /پذیرش هیأتهای تجاری
•

اعزام 90 :درصد هزینهها تا سقف  60میلیون تومان

•

پذیرش 90 :درصد هزینهها تا سقف  60میلیون تومان

 حمایت از دریافت و تمدید کارت بازرگانی
 ارزیابی توان صادراتی

ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> تجاریسازی
021- 42170000
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 رویدادهای دوشنبههای استارتآپی (ارائه به سرمایهگذار)
•

شناسایی استارتآپها و طرحهای سرمایهپذیر جذاب و توانمند و معرفی آنها به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی

•

جذب سرمایه برای استارتآپها ،طرحهای فناورانه ،شتابدهندهها

•

حضور سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی و عاملین سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

 رویدادهای تبادل فناوری در حوزههای تخصصی:
•

ارائه نیازهای فناورانه توسط صنایع بزرگ و کارفرمایان اصلی حوزه تخصصی

•

ارائه توانمندی و معرفی فناوری توسط شرکتهای دانشبنیان ،فناور و استارتآپ و اختصاص فضای نمایشگاهی

•

فراهمسازی امکان تعامل طرف عرضه و تقاضای فناوری (جلسات  )B2Bو عقد قراردادهای همکاری فناورانه

ثبتدرخواست:اطالعرسانیوارساللینکوشمارهتماسثبتنام
021- 42170000
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 با هدف کمک به تجاریسازی داراییهای فکری و حفاظت از آن
 امکان استفاده از مشاوره تخصصی مالکیت فکری
 ارائه خدمات حفاظت از مالکیت فکری از طریق کارگزاران تخصصی

مصادیق:
•

ممیزی و ارزشگذاری دارایی فکری 75 :تا  90درصد
 نیازسنجی ( 90درصد تا سقف  5میلیون تومان در سال)

 جستوجوی دانش پیشین ( 90درصد تا سقف  5میلیون تومان در سال)
 تحلیل پتنت ( 75درصد تا سقف  20میلیون تومان در سال)
 تحلیل نقض پتنت ( 75درصد تا سقف  7میلیون تومان در سال)
 تدوین پیش نویس قرارداد ( 75درصد تا سقف  8میلیون تومان در سال)

ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> حمایتازحفاظتمالکیتفکری
021- 42170000
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 ثبت اختراع  85 :تا  90درصد
•

ثبتاختراعدرداخلکشور(تاسقف 9میلیونتوماندرسال)

•

ثبتتقاضانامه PCTیاثبتموقتآمریکا(تاسقف 70میلیونتوماندرسال)

•

ثبتاختراعدرکشورآمریکا(تاسقف 150میلیونتوماندرسال)

•

ثبتاختراعدرسایرکشورها(تاسقف 200میلیونتوماندرسال)

 ثبت نشان تجاری ،طرح صنعتی ،حق به نژادی 85 :درصد
•

ثبتنشانتجاریدرداخلکشور(تاسقف 4میلیونتوماندرسال)

•

ثبتنشانتجاریدرخارجکشور(تاسقف 100میلیونتوماندرسال)

•

ثبت طرح صنعتی در داخل کشور (تا سقف  5میلیون تومان در سال)

•

ثبت طرح صنعتی در خارج کشور (تا سقف  45میلیون تومان در سال)

•

ثبت حق به نژادی (تا سقف  20میلیون تومان در سال)

ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> حمایتازحفاظتمالکیتفکری
021- 42170000
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 شناسایی و تحلیل چالشها و مسائل پیش روی شرکتها
 ارائه راهحلها و راهکارهای اجرایی
 طراحی و اجرای برنامههای توانمندسازی متناسب با نیاز هر شرکت
 ارائه خدمات در سه سطح پایه ،توسعه ،بهبود مستمر
 پرداخت  75درصد هزینهها تا سقف  60میلیون تومان

ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> رتبهبندی
021- 42170000

www.inif.ir

 با هدف .1 :کمک به تأمین نیازهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان تا سقف  %70هزینههای طرح
 .2پیشگیری از غافلگیری فناورانه در حوزههای فناوری رو به آینده ،نوظهور و بدیع تا سقف  %90هزینههای طرح
 مخصوص توسعه «فناوری در سطوح آمادگی پایین» است ( .)TRL<4در سطوح باالتر تسهیالت نمونهسازی قابل دریافت است.
 برای هرشرکت دانشبنیان یک کمکهزینه تا سقف  300میلیون تومان در سال
 برای هر شتابدهنده دانشبنیان  5کمک هزینه هر کدام تا سقف  300میلیون تومان در سال
 اجرای طرح تحقیقاتی صرفاً از طریق برونسپاری و استفاده از ظرفیت زیرساختهای آزمایشگاهی کشور
 مدت اجرا حداکثر  36ماه
 عمدتاً شامل هزینههای نیروی انسانی ،مواد اولیه واقالم مصرفی ،برونسپاری خدمات
 امکان مشارکت یک نهاد حامی یا دغدغهمند

اعالمنیاز
پژوهشیتوسط
متقاضی

ارزیابیوتصویب
نیازفناورانه
()RFP

انتشارفراخوانو
انتخابتیم
پژوهشیمجری

توافقشرکتوتیم
پژوهشیدرخصوص
مالکیتفکری

اجرا،پرداخت
مرحلهایونظارت
شده(راهبری)

ثبتدرخواست:سامانهغزال> توانمندسازی> کمکهزینهتحقیقوتوسعه
021- 42170000
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اطالعرسانیدفتر
توانمندسازی

021- 42170000

ثبتنامشرکتدر
سامانهغزال

تأییداولیه
درخواستدردفتر
توانمندسازی

دریافتخدمتاز
کارگزاران

پرداختسهم
حمایتیصندوق

تأییدنهایی
درخواستدردفتر
توانمندسازی

ارسالاسنادو
مدارکمثبته
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آمفیتئاتر

سالننمایشگاهی

سالنرویدادها

ظرفیت 200:نفر( 250مترمربع)
امکاناتسمعیوبصریواتاقفرمان
البیپذیرایی 100مترمربع

مساحت 570:مترمربع
سیستمصوتی
امکانغرفهسازی
امکانبرگزاریکارگاهوسالنجلسات

مساحت 1117:مترمربع
 74میز ۶ضلعی
 4اتاقجلسه ۶نفره
سیستمتصویریوپرژکتور

021- 42170000
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شیخبهایی

سالنجلسات 24نفره

سالنخواجهنصیر

ظرفیت 70:نفر( 135مترمربع)
سیستمصوتیوتصویری
پرژکتور

ظرفیت 24:نفر(قابلافزایشتا 50نفر)
سیستمصوتیتصویری
 2عددالسیدی ۶0اینچ

ظرفیت 18:نفر( 57مترمربع)
 74میز ۶ضلعی
پرژکتور

021- 42170000
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معاونت توسعه
www.inif.ir
info@inif.ir

@ inif_ir1
@ inif_ir
@ tavanmandsazi

021- 42170000 611داخلیمیزپذیرش
118داخلیمیزخدمت
www.inif.ir

021- 42170000

