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ماده  -1هدف:
هدف از این شیوه نامه ،تبیین چگونگی حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از هسته ها

و واحدهای فناور در قالب ارائه خدمات و پرداخت اعتبارات مالی می باشد .این شیوه نامه پیرو آئین نامه مالی مرکز رشد به کد مدرک
 R-1390-02-V01مصوب جلسه  1393/9/9شورای مرکز رشد تهیه شده است.

ماده  -2تعاریف:

 -1-2واحد فناور :واحدهای پذیرش شده در مرکز که دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز می باشند.

 -2-2هسته فناور  :گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه با هدف تبدیل به محصول و راه اندازی کسب و کار بوده
ولی هنوز هویت حقوقی مستقل کسب نکرده است.

 -3-2اعتبار خدماتی  :منظور از اعتبار خدماتی در این آیین نامه اعتباری است که توسط مرکز برای ارائه خدمات غیرمالی در
نظر گرفته میشود.

 -4-2اعتبار مالی  :اعتبار مالی تخصیص یافته به هسته ها و واحدهای فناور که سالیانه سقف آن توسط شورای مرکز رشد
تعیین می شود.
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ماده  -3اعتبار خدماتی:
مطابق با اساسنامه مرکز ،منظور از اعتبار خدماتی در این شیوه نامه اعتباری است که توسط مرکز برای ارائه خدمات زیر هزینه می
شود.
الف :خدمات اسکان ،تأمین محل کار (ارائه اینترنت ،تلفن ،آب ،برق و گاز ،نظافت فضای عمومی)
ب :خدمات آزمایشگاهی ،کارگاهی
ج :خدمات مدیریتی(آموزش ،حقوقی ،مالی و حسابداری) و مشاوره
د :خدمات اطالع رسانی ،تبلیغات و بازاریابی (شرکت در همایش ها ،نمایشگاه ها ،جشنواره )

 -1-3مبنای تعیین تعرفه اجاره بهای مرکز رشد ،نرخ رقابتی هزینه اجاره بها بر اساس میانگین تعرفه منطقه محل اسکان است.
که به صورت سالیانه توسط شورای مرکز رشد تصویب می شود.
 -2-3اختالف تعرفه اجاره بهای ماهیانه مرکز با نرخ میانگین اجاره بهای منطقه ضرب در تعداد ماه های سال در جدول اعتبار
هزینه شده سالیانه هسته/واحد فناور درج می گردد.
 -3-3تخفیف قابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه به هسته ها و واحدهای فناور حداکثر تا سقف  50%نرخهای
مصوب دانشگاه می باشد .این تخفیف تنها در صورتی قابل اعمال است که با معرفی مرکز رشد صورت پذیرفته باشد.
 -4-3تمامی خدماتی که مرکز در راستای توانمندسازی فردی و توسعه کسب و کار هسته/واحدهای فناور ،اعم از برگزاری دوره
و رویدادهای آموزشی یا ارائه بسته خدمات مالی ،حسابداری و حقوقی  ،...ارائه می کند در قالب خدمات مدیریتی و مشاوره قرار
میگیرند.
 -5-3مرکز از فعالیتهای هسته/واحدهای فناور در راستای بازاریابی محصوالت و توسعه بازار (شرکت در همایش ها ،نمایشگاه و
جشنواره ها) حمایت می کند .سقف اعتبار حمایتی بازاریابی هسته  /واحدهای فناور هر سال با پیشنهاد مدیر مرکز و تصویب
شورای مرکز رشد تعیین می شود.
 -6-3جمع مبالغ خدمات استفاده شده در هر سال ،در جدول اعتبار هزینه شده سالیانه هسته/واحد فناور درج می گردد.
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ماده  -4تسهیالت مالی:
بر اساس آیین نامه مالی مرکز ،سقف اعتبار مالی تخصیص یافته به هسته ها و واحدهای فناور سالیانه توسط شورای مرکز رشد
تعیین می شود .مرکز می تواند به هسته /واحدهای فناور تسهیالت مالی به شرایط و ضوابط زیر ارائه نماید.
 100 -1-4درصد هزینه های مربوط به خدمات و امکانات ارائه شده توسط مرکز به هسته/واحدفناور بر اساس تعرفه های فوق
الذکر از محل اعتبار مالی هسته/واحد فناور کسر می گردد.
 -2-4هسته/واحد فناور می تواند در هرسال به ا ندازه باقیمانده اعتبار مالی (سقف اعتبار سالیانه کسر اعتبار خدماتی هزینه شده)
از تسهیالت مالی در پرداخت وام و خدمات لیزینگ محصوالت استفاده نماید.
 -3-4مرکز می تواند به هسته های فناور در راستای ساخت نمونه آزمایشگاهی محصول /پلتفرم اولیه خدمات ،به میزان سقف
اعتبار مالی درنظر گرفته شده حمایت بالعوض مالی ارائه نماید.
تبصره یک :پرداخت حمایت مالی بالعوض تا سقف  40میلیون ریال مستقیما با تشخیص مدیر مرکز بال مانع است .برای
مبالغ بیش از این نیاز به طرح موضوع و تائید آن در شورای مرکز رشد می باشد.
تبصره دو :پرداخت حمایت مالی مذکور بر اساس فرم "قرارداد حمایت از واحدهای فناور" با کد  ،R-1396-06-V00با
امضای مدیرمرکز رشد ،مسئول هسته و تایید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام خواهد گرفت.
 -4-4مرکز می تواند به واحدهای فناور در راستای ساخت نمونه نیمه صنعتی /صنعتی و تجاری سازی محصول /خدمت تا سقف
اعتبار مالی درنظر گرفته شده ،وام اعطا نماید.
تبصره سه  :پرداخت حمایت مالی مذکور پس از طرح موضوع و تأیید آن در شورای مرکز رشد ،بر اساس فرم "قرارداد
حمایت از واحدهای فناور" با کد  ،R-1396-06-V00انجام میشود.
 -5-4مرکز می تواند در راستای کمک به بازاریابی و فروش محصوالت واحدهای فناور تا سقف اعتبار مالی درنظر گرفته شده
تسهیالت لیزینگ اعطا نماید.
تبصره چهار :پرداخت تسهیالت لیزینگ مبتنی بر قرارداد فروش محصول /خدمت یا پس از طرح موضوع و تأیید آن در
شورای مرکز رشد ،انجام خواهد گرفت.
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ماده  -5میزان و نحوه بازپرداخت اعتبارات:
اعتباراتی که در این شیوه نامه به نحوه بازپرداخت آن اشاره نشده است بر اساس ماده  9آیین نامه مالی مرکز رشد عمل خواهد شد.

ماده  :6بازنگری شیوه نامه
این شیوه نامه در  6ماده و  4تبصره در تاریخ  96/07/16د ر شورای مرکز رشد به تصویب رسید و هرگونه تغییر منوط به موافقت
شورای مرکز رشد بوده و پس از  2سال توسط شورای مرکز رشد مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

