دستور العمل مشارکت پارک فناوری اطالعات و ارتباطات در طرح اعطای گرنت جوانه
مقدمه
با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص توسعه شبکه اقتصاد دیجیتال (تاد) به منظور تحقق اقتصاد
مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور ،پارک فناوری اطالعات و ارتباطات (پارک فاوا) از هسته های
فناور تحت حمایت پارک ها و مراکز رشد عضو شبکه حمایت می کند .دستور العمل حاضر به منظور افزایش نظم و هماهنگی در
انجام این برنامه در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال تدوین شده است.
ماده  -1تعاریف
 - 1 -1شببهه توسبعه اصتدباد دیالتات دتاد منظور شببکه ای از پارک های عمم و فناوری ،مراکز رشبد و شبتابدهنده
های دارای مجوز رسببمی اسببت که در ارتقاح سببلی فعالیت ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسببعه
اقتصاد دیجیتال با پارک فاوا همکاری می کنند.
 - 2 -1پارک ماری  :منظور یکی از پارک های عمم و فناوری کشبور اسبت که بر اسبا

ضبوابو و دسبتورالعمل ها به

عضویت شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پارک فناوری اطالعات و ارتباطات در آمده است.
 - 3 -1مرکز  :منظور انواع مراکز نوآوری ،رشبد عمم و فناوری و شبتابدهنده های فعال دارای مجوز رسبمی در کشبور اسبت
که بر اسببا ضببوابو و دسببتورالعمل ها به عضببویت شبببکه توسببعه اقتصبباد دیجیتال پارک فناوری اطالعات و
ارتباطات در آمده است.
 - 4 -1برنامه گرنت فناوری منظور برنامه مصوب وزارت عتف برای اعلای گرنت فناوری است که در راستای حمایت
از برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در توسعه کارآفرینی و نوآوری و حرکت به سمت دانشگاه ها و
موسسات کارآفرین اجرا می شود.
 - 5 -1پارسا منظور پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری است که در دانشگاه تصویب شده است .پایاننامههای
مقاطع دکتری حرفهای (پزشکی ،دندانپزشکی ،دامپزشکی و داروسازی) معادل پایاننامه کارشناسی ارشد است.
 - 6 -1پروژه :منظور پارسای پذیرفته شده برای دریافت حمایت در طرح جوانه است.
 - 7 -1صندوق عامل منظور صندوق پژوهش و فناوری است که به عنوان عامل مالی گرنت جوانه عمل می کند.
 - 8 -1هسته منظور از هسته تیم پذیرش شده در طرح جوانه است که متشکل از اساتید راهنمای پارسا و دانشجو است.
 - 9 -1مسئوت هسته :مسئول هسته استاد راهنمای اول پارسا است .با معرفی و اجازه کتبی استاد راهنمای اول،
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استاد راهنمای دوم پایاننامه/رساله میتواند به عنوان مسئول هسته باشد.
 - 10 -1نمونه اولله محدوت ) (MVP1نمونه ای از خدمت یا محصول است که کارکرد اصمی و پایه ای محصول نهایی
را ارائه می کند ،اما نه دارای تمامی مشخصات نهایی محصول است و نه قابل تولید انبوه یا آزمایشگاهی است.
 - 11 -1گرنت جوانه فاوا منظور حمایت مالی پارک فاوا است که به پایان نامه ها /رساله های دارای ایده که در راستای
دستیابی به  MVPدر برنامه جوانه وزارت عتف پذیرفته شده اند و توسو پارک فاوا انتخاب می شوند تعمق
می گیرد.

Minimum Viable Product 1
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ماده  -2شرایط عمومی اعطای اعتبار
 -2-1اعتبارات موضوع این دستورالعمل صرفا به هسته های فناور تحت حمایت مراکز و پارک های عمم و فناوری عضو
شبکه تاد تعمق می گیرد و لذا مراکز عالقمند به دریافت این گونه حمایت ها باید با احصاح شرایو الزم و اخذ پذیرش،
عضو شبکه تاد پارک فاوا شوند.
 -2-2پروژه پیشنهادی هسته تحقیقاتی متقاضی باید در یکی از پارک ها یا مراکز رشد عمم و فناوری مجری عضو شبکه تاد
پذیرفته شده و تامین اعتبار آن تعهد شده باشد.
 -2-3اعلای اعتبارات موضوع این دستورالعمل بصورت مستقیم و بدون هماهنگی با پارک مجری مجاز نیست.
 -2-4اعتبارات موضوع این دستورالعمل صرفا در صورتی پرداخت می شود که در اختیار متقاضی نهایی (مسئول هسته)
قرار گرفته و در راستای خلوط اعتباری عنوان شده خرج شود.
 -2-5حمایت پارک فاوا به آن دسته از از پروژه های پذیرفته شده در مراکز عضو شبکه تاد که مورد پذیرش پارک فاوا نیز
باشند تعمق می گیرد ،لذا لزوما تمامی طرح های پذیرفته شده در پارک ها و مراکز مجری مشمول حمایت پارک فاوا
نمی شوند.
 -2-6پذیرش طرح تحقیقاتی می بایست با رعایت موارد زیر انجام شده باشد :
-2-6-1پذیرش در نتیجه فراخوان عام در سلی مخاطبان ذیربو صورت گرفته باشد .ارجحیت با طرح هایی است
که در قالب فراخوان های دوره ای با زمان مشخص انتخاب شده باشند.
-2-6-2فرایند پذیرش مرکز یا پارک مجری به تایید پارک فاوا رسیده باشد.
 -2-7اعلای اعتبار به هسته های تحت حمایت اعضای شبکه ،منوط به استقرار شیوه "پلشهار" ( .1ابالغ بر اسا
 .2تخصیص بر اسا
خواهد بود.

پیشرفت کار و ارزیابی های دوره ای .3پرداخت بر اسا

تصویب

ارائه اسناد مالی مثبته) در پارک مجری

ماده  -3شرایط اختداصی اعتبار جوانه
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 -3-1اعتبارات گرنت جوانه به عنوان اعتبار تحقیقاتی تمقی می شود و در اختیار مسئول هسته قرار می گیرد.
 -3-2واحد پیمایش مبمغ اعتبار ،پارسا است.
 -3-3رقم پایه این اعتبار برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و برای رسالههای دکتری معادل 0/5 Aمی باشد .و رقم
 Aو میزان مشارکت پارک فاوا برای هر فراخوان ملابق با شیوه نامه عتف (ماده  ،5بند  )-2-5می باشد.
 -3-4حمایت مالی در نظر گرفته شده برای گرنت جوانه از نوع اعتبار بذری یا اعتبار پیشرشد است که به هر پروژه
اختصاص داده میشود و برای مدت  9تا  12ماه در پایاننامههای کارشناسی ارشد و  12تا  18ماه در رسالههای دکتری
از زمان ابالغ مصوبه ،قابل مصرف است.
 -3-5هر مسئول هسته به طور همزمان میتواند معادل  3واحد حمایت و در هر  5سال در مجموع  7واحد حمایت جوانه
دریافت کند .هر پایاننامۀ کارشناسی ارشد معادل  1واحد حمایت و هر رساله دکتری معادل  2واحد حمایت است.
 -3-6اعتبار جوانه به پارساهایی تعمق می گیرد که منجر به تولید  MVPشوند .در صورتی که در یک دوره فراخوان تعداد
 MVPهای پیش بینی شده به حد نصاب نرسد ،پروژه هایی که با تعداد پارساهای کمتری در آینده به  MVPمی رسند،
با تصویب شورای پذیرش پارک نیز می توانند تا سقف  %50رقم پایه را دریافت نمایند.
 -3-7طرح هایی که در زمینه های اولویت دار پارک فاوا باشند" ،بر اسا ارزیابی و نتایج میان دوره ،توصیه داور و تصویب
شورای پذیرش پارک" می توانند از افزایش اعتبار تا سقف  %50رقم پایه برخوردار شوند.
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 -3-8حمایتهای انجام گرفته توسو پارک فاوا و پارک مجری بالعوض بوده و مشمول مشارکت در مالکیت داراییهای
فکری ناشی از اجرای پروژه نمیشود.
 -3-9عالوه بر حمایتهای پارک فاوا و پارک مجری ،مسئول هسته میتواند نسبت به جذب حمایتهای سایر حامیان نیز
اقدام کند.
 -3-10خلوط اعتباری این گرنت در سه سرفصل تحمیل بازار و توانمندسازی هسته (اعتبار توانمندسازی) ،پیشبرد پژوهش
پروژه (اعتبار تحقیق و توسعه) ،پرداخت به دانشجو (اعتبار نیروی انسانی) قابل هزینه است .توزیع اعتبارات مصوب و
تامین شده به شرح زیر خواهد بود:
▪ حمایت پارک مجری ،وزارت عتف و سازمان حامی به ترتیب به میزان  25 ،25و  50درصد در توانمندسازی،
نیروی انسانی و تحقیق و توسعه
▪ صد درصد آورده مجری در تحقیق و توسعه
▪ سایر حمایتهای تایید شده و افزایش اعتبارات میاندورهای ،حداکثر به میزان  40درصد در نیروی انسانی و
مابقی در تحقیق و توسعه
تبدره  1در طول اجرای پروژه جابجایی از اعتبارات توانمندسازی و تحقیق و توسعه به سرفصل نیروی انسانی مجاز نبوده
و سایر جابجاییها بین سر فصلها ،حسب در خواست مسئول هسته ،مشروط به اینکه اعتبارات توانمندسازی کمتر از 10
درصد  Aو بیشتر از  30درصد  Aیا  25درصد کل اعتبارات تامینشده برای پروژه (هر کدام که کمتر بود) نباشد ،امکانپذیر
است.
 -3-11سقف هزینههای پیشبینیشده برای هر پروژه به هنگام ارائه درخواست متقاضی برای پذیرش ،در صورت نداشتن
حامی بیرونی یا شرکت دانشبنیان متقاضی ،دو برابر رقم پایه است.
 -3-12مسئولیت تامین مستقیم یا غیرمستقیم منابع از طریق سایر حامیان ،مازاد بر حمایتهای مصوب ،برای اتمام پروژه
بر عهده مسئول هسته است.
ماده  -4شلوه مالی و حقوصی
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 -1-4مبالغ پایه حمایتی در ابتدای هر سال اعالم می شود و تا پایان سال تغییر نمی کند .این مبالغ هر ساله در چارچوب
مصوبات هیئت امنا به تصویب هیئت رئیسه پارک فاوا می رسد.
 -2-4درصدهای اعالم شده نسبت به رقم پایه اعتبار محاسبه می شود( .نه رقم اعتبار مصوب)
 -4-3در هر دوره فراخوان ،میزان کل تعهدات پارک فاوا در قالب یک توافق نامه بین پارک مجری و پارک فاوا تعیین
می شود و در آن سرجمع تعهدات مالی طرفین و شیوه تسویه قید می شود.
 -4-4پرداخت به صندوق عامل بر اسا پرداخت صورت گرفته به هسته فناور و بصورت ماهانه انجام خواهد شد.
ماده  -5سایر ضوابط
کمیّۀ دریافتکنندگان اعتبار حمایتی مکمّف هستند نام کامل "طرح جوانه پارک فاوا" و شمارۀ گرنت اعلایی را در کمیّۀ مستندات
عممی تولیدشده شامل پایان نامه و مقاالت ،اعالم ( )Acknowledgeنمایند؛ همچنین در صورت شرکت دستاوردهای طرح در
نمایشگاه ها ،فن بازارها و مسابقات ،عبارت "حمایت شده توسو طرح جوانه پارک فاوا" را در مستندات و تبمیغات مربوطه درج
نمایند.
این دستورالعمل در  5ماده در تاریخ  1399/1/11به تصویب هیات رئیسه پارک فناوری اطالعات و ارتباطات رسید.
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