
اعطاء از محل خط اعتباری   مندی از تسهیالت قابلفرایند و مدارک مورد نیاز جهت بهره 

 های دانش بنیان()ویژه شرکت    صندوق نوآوری و شکوفایی
 

 

 

 ارائه درخواست تسهیالت به صندوق پژوهش و فناوری استان همدان (1

 بررسی اولیه درخواست توسط صندوق پژوهش و فناوری استان همدان (2

 ( ذیلتکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز توسط متقاضی )به شرح  (3

 فناوری استان همدانارزیابی و کارشناسی درخواست تسهیالت توسط صندوق پژوهش و  (4

توسط صندوق  میلیارد ریال  5توسط صندوق پژوهش و فناوری استان همدان و باالی  میلیارد ریال 5تصویب تسهیالت کمتر از  (5

 نوآوری و شکوفایی 

 تشکیل پرونده و عقد قرارداد و تأمین وثایق و تضامین الزم توسط متقاضی (6

 تأیید و تأمین منابع مالی داد به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت مدارک مرتبط با تشکیل پرونده و عقد قرار ارسال (7

پرداخت تسهیالت توسط صندوق پژوهش و فناوری استان همدان به متقاضی پس از تأیید و اختصاص مبلغ توسط صندوق نوآوری  (8

 و شکوفایی 

 بررسی و ارزیابی تسهیالت توسط صندوق مورد نظر جهت الزامات

بنیانی شرکت فرصت  در زمان معرفی طرح به صندوق نوآوری و شکوفایی باید بیش از یک ماه تا پایان مهلت انقضای دانش -

 وجود داشته باشد. 

پژوهش    هایپوشانی تسهیالت معرفی شده با تسهیالت قبلی اعطایی از صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوقعدم هم  -

 به شرکت مربوطه  و فناوری

های  بندی اجرایی طرح( تأیید شده توسط متقاضی شامل مراحل اجرایی طرح و خروجیارائه گانت چارت )جدول زمان -

 و سایر مدارک مورد نیاز مربوطه

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیالت 

 مشخصات شرکت  .1
 (تغییرات، اساسنامهاطالعات ثبتی)روزنامه ثبتی به همراه آخرین  •

 مدارک هویتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره )تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی پشت و رو(  •

ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، تقدیر  نامهات مربوط به ثبت اختراعات، گواهیستندم •

 های اخذ شده نامهو تشویق

 اطالعات مالی شرکت  .2
 سال گذشته 3های مالی و نقدینگی شرکت/اظهارنامه مالیاتی شرکت در طول صورت •

 لیست بیمه پرسنل تمام وقت •

 لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود •

 لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت )با ارائه مستندات( •

 سال گذشته بصورت واقعی )با ارائه مستندات(  3میزان تولید و فروش شرکت در  •

 هاها و موسسات مالی و آخرین وضعیت بازپرداخت آناطالعات تسهیالت دریافتی از بانک •

ارزیابی صندوق تکمیل فرم  .3



  

 از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی قابل پرداخت تسهیالت انواع

 های دانش بنیان()ویژه شرکت 

 

 

 

 سازی تسهیالت ارتقای نمونه- 1

بنیان )مشروط به وجود نمونه اولیه یا آزمایشگاهی( و یا ارتقاء محصول )ایجاد  سازی محصول دانشاین تسهیالت جهت نمونه

 %30حداقل  سازی جهت ارتقای محصول، ضروری است  گردد. در تسهیالت نمونههای فنی و عملکردی جدید( اعطا می ویژگی

 تغییر جدی در محصول فعلی نسبت به محصول آتی ذکر گردد. 

 %4نرخ تسهیالت:  

 میلیارد ریال 5سقف تسهیالت: حداکثر  

 ماه  36دوره تنفس و دوره بازپرداخت: حداکثر  

 ودای و با نظارت خواهد بتصویب مبلغ تسهیالت با توجه به نظر کارشناس ارزیابی و پرداخت تسهیالت به شکل مرحله 

 

 تسهیالت قبل از تولید صنعتی- 2

 گردد. صنعتی و تولید آزمایشگاهی و بازاریابی اعطاء می  طراحیسازی خط تولید این تسهیالت جهت هزینه اولیه تجهیز و آماده

 % 11نرخ تسهیالت:  

 میلیارد ریال 20سقف تسهیالت: حداکثر  

میلیارد ریال با نظر و مجوز   20با نظر صندوق استانی و برای مبالغ باالتر تا سقف    ریال  میلیارد  5تصویب مبالغ کمتر از   

 صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ماه  36دوره تنفس و دوره بازپرداخت: حداکثر  

 

 تسهیالت تولید صنعتی- 3

اندازی و نصب و راه  بنایی   زیراندازی تأسیسات  های تأمین مکان تولید، نصب و راهاین تسهیالت جهت تأمین بخشی از هزینه

 گردد. آالت و تجهیزاالت تولیدی اعطاء میماشین

 % 11نرخ تسهیالت:  

 میلیارد ریال 20سقف تسهیالت: حداکثر  

میلیارد ریال با نظر و مجوز   20با نظر صندوق استانی و برای مبالغ باالتر تا سقف    ریال  میلیارد  5تصویب مبالغ کمتر از   

 یی صندوق نوآوری و شکوفا 

 ماه  36دوره تنفس و دوره بازپرداخت: حداکثر  

 

 

 

 



  

 از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی قابل پرداخت تسهیالت انواع

 های دانش بنیان()ویژه شرکت 

 

 

 سرمایه در گردش )جعاله(- 4

تواند بر اساس  ست، تسهیالت سرمایه در گردش میا  هابنیان شرکتفروش محصوالت دانش  این تسهیالت جهت تأمین مالی

 شرکت اعطا گردد.  سالیانهقراردادهای جاری و یا جهت تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولید 

 % 11نرخ تسهیالت:  

 میلیارد ریال 20سقف تسهیالت: حداکثر  

ظر و مجوز میلیارد ریال با ن  20با نظر صندوق استانی و برای مبالغ باالتر تا سقف    ریال  میلیارد  5تصویب مبالغ کمتر از   

 صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ماه  24دوره تنفس و دوره بازپرداخت: حداکثر  

 

 لیزینگ و استصناع )فروش اقساطی(- 5

گردد و به دو شکل لیزینگ )جهت محصوالت آماده تحویل(  بنیان ارائه میبازار محصوالت دانش  توسعهاین تسهیالت به منظور  

گردد و پس از تحویل محصول، در حال ساخت است( اعطاء می   یا   و  شدهو استصناع )جهت محصوالتی که سفارش ساخت گرفته  

یقی( توسط  و اهلیت خریدار )حقوقی/حقسنجی  شود و نیازبنیان( انجام میواریز مبلغ تسهیالت به حساب فروشنده )شرکت دانش

صندوق استانی بایستی احراز گردد و اعطای تسهیالت لیزینگ صرفاً با ارائه فاکتور یا قرارداد رسمی از سوی متقاضی امکان پذیر  

 باشد. قیمت کاال )بدون ارزش افزوده( می %70است و سقف مبلغ تسهیالت 

خواهد  29/06/1400مورخ  1400ص//051064بر اساس مفاد بخشنامه شماره )   %18تا  %10نرخ تسهیالت: بین  

 (بود

 میلیارد ریال 20سقف تسهیالت: حداکثر  

میلیارد ریال با نظر و مجوز   20با نظر صندوق استانی و برای مبالغ باالتر تا سقف    ریال  میلیارد  5تصویب مبالغ کمتر از   

 صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ماه  36دوره تنفس و دوره بازپرداخت: حداکثر  

 شود.هیالت لیزینگ در طی یک مرحله انجام میپرداخت تس 

 

 

 

 

 


