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16از1صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

صندوق نوآوري و شکوفایی

ايپایهاطالعات دریافت کاربرگ 
جدید تولید واحدهايحمایت از ایجاد 

بنیانمحصوالت دانش
..............................................................................................................................................نام شرکت:

دارید)بنیان دانشمحصوالت تولیدطرح ایجاد واحد جدید(عنوان طرحی که براي آن درخواست حمایت به عنوان بنیان: دانشعنوان کامل طرح

.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................تاریخ تکمیل کاربرگ:

................................................................................................................................کد بایگانی طرح:

تذکر مهم:
به موارد زیر توجه نمایید:کاربرگخواهشمند است پیش از تکمیل 

نیانبمحصوالت دانشایجادکننده واحد جدید تولیدهاي شرکتايپایهاطالعاتبا هدف دریافت این کاربرگ تنهاتکمیل -1
گونه تعهدي هیچدارند. تکمیل این کاربرگ وري و شکوفایی از صندوق نوآتسهیالت دریافتدرخواستکاربرد دارد که 

کند. براي صندوق ایجاد نمی

تمحصوالایجاد واحدهاي جدید تولیدکننده نیاز به دریافت تسهیالت در چارچوبی غیر از در صورتی که شرکت درخواست-2
هاي مورد نظر استفاده نماید. باید از سایر کاربرگدارد،بنیان دانش

اطالعاتدر روند ارزیایی و اعتبارسنجی )مستقیم و غیر مستقیم(کامل صورت به است موظف کنندهشرکت درخواست-3
ي همکاراز طریق ارسال اطالعات و مستندات تکمیلی با کارشناسان و کارگزاران صندوق نوآوري و شکوفایی خود ارسالی 

.نماید

که داشته باشید. توجه صورت گیردو مستند یق، صحیحکلیه اطالعات دقبا تکیه برتکمیل کاربرگ خواهشمند است -4
از روند ارزیابی تواند موجب خروج تقاضااز فرایند ارزیابی میاثبات عدم رعایت صداقت در تکمیل اطالعات در هر مرحله

گردد. نوآوري و شکوفایی و ادعاي خسارت از سوي صندوق و تخصیص تسهیالت

(در این قسمت چیزي ننویسید)
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16از2صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان

بنیاناي ایجادکننده واحد تولیدي جدید محصوالت دانشهخدمات حمایت از شرکتمعرفی -1
سهیالت   نماید. این تدر قالب اعطا تسهیالت بلندمدت اقدام می ،هاي جدید تولیديراي ایجاد ظرفیتصندوق نوآوري و شکوفایی ب  

پذیرد. برداري صورت می مین سرمایه در گردش در مرحله بعد از بهره ن سرمایه ثابت در مرحله نخست و تا  میه صورت تا در حال حاضر ب 
رخواست حاضر از طریق همکاري    پیگیري دهاي اختصاصی،   صندوق توسعه ملی یا سایر صندوق     ،هادر صورت وجود مشارکت بانک  

شود.دار بررسی میوام سرمایه ثابت به صورت اولویتبراي 
ختصاصی    اشرایط  عالوه بر شرایط عمومی، استفاده از این تسهیالت صندوق نوآوري و شکوفایی صرفاً درصورتی میسر است که          

زیر برقرار باشد:
وجود مجوزهاي قانونی از سوي مراجع ذیربط
سنجی فنی و اقتصادي و مطالعات بازار، امکانکسب و کارت طرح وجود مطالعا
احراز سطح آمادگی کامل فناوري براي ورود به حوزه صنعتی

ــت   ــرکت درخواس ــورتی که ش ــب و کار (در ص ــنجی فنی و ) و امکانBPکننده براي ایجاد خط تولید جدید مطالعات طرح کس س
،مطالعات به صورت کیفی و دقیق از سوي صندوق نوآوري و شکوفایی مورد تایید قرار نگیرد     ) کاملی ندارد یا انجام این FSاقتصادي ( 

سته حمایتی دریافت خدمات براي تهیه طرح کسب و کار و امکان  شرکت می  صندوق  %50سنجی فنی و اقتصادي با مشارکت     تواند از ب
نوآوري و شکوفایی استفاده کند. 

ستف  از این رو  رکاربرگ حاض بنیان، هاي جدید تولید محصوالت دانش اده از خدمات حمایت از ایجاد ظرفیتدر صورت عالقه به ا
وق نوآوري و شکوفایی ارسال نمایید.را تکمیل و جهت استفاده از خدمات صند
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16از3صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان

بنیاندانشتولید محصوالت از ایجاد واحد جدیدت ایبراي دریافت حمدرخواستخالصه اطالعات -2
صه   ست اطالعات خال سمت  که درخوا ست   مهم،شود میارایه در این ق شبرد فرآیند ارزیابی درخوا ترین اطالعات مورد نیاز براي پی

هاي آتی آماده گردد. گردد این قسمت پس از مطالعه و پر کردن قسمتشما است. بنابراین پیشنهاد میطرح ایجادي

:طرحعمومی مشخصات-2-1
(فارسی):عنوان طرح

Project Title (English):

:طرحچکیده-2-2

:جهت تامین تسهیالتطرح آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی-2-3

:نوع درخواست-2-4
سرمایه ثابتتسهیالت
 تسهیالت براي مشارکت با بانکتامین
(مراحل تکمیلی طرح)درخواست تامین سرمایه در گردش
 یارانه تسهیالتدرخواست .

تأمین شده است؟ (آدرس ذکر شود.)مکان احداث واحد صنعتی -2-5
      شهرك صنعتی      منطقه صنعتیهاي شهري دارد؟امکان استقرار در داخل محدوده
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16از4صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان

مشخصات عمومی شرکت-3
به صورت دقیق وارد شود. هاي زیر به تفکیک بخشخواهشمند است مشخصات عمومی شرکت 

اطالعات ثبتی شرکت -3-1

شخصیت حقوقی:نوع :مؤسسه/ شرکتنام

تاریخ ثبت:محل ثبت:شماره ثبت:

سایر موارد: .........................................تعاونی خصوصی  دولتی  نوع مالکیت:ملی شرکت:شناسه
دارندگان امضاي مجاز:

آدرس دفتر مرکزي:

اینترنتی:پایگاه نمابر:تلفن:

شده از   نماینده معرفی 
سوي شرکت

نــام و نــام 
آدرس الکترونیکی:تلفن همراه:خانودادگی:

شود. لطفاً هرگونه تغییري را نسبت به مشخصات پیشین ذکر نمایید.بنیان استخراج میهاي دانشاطالعات کامل شرکت از پرونده موجود در درگاه شرکت

(مطابق با آخرین تغییرات) شرکتاطالعات سهامداران -3-2

نام سهامدارردیف
شماره نوع شخصیت

شناسنامه/
شماره ثبت

کد ملی/
ي ملیشناسه

تعداد 
سهام

درصد 
سهام

ارزش سهام
(ریال)

رشته ومدرك 
تحصیلی

ي مدت تجربه
اجرایی مرتبط 

(ماه) حقوقیحقیقی

1

2

3

4

جمع کل:
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16از5صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان

(مطابق با آخرین تغییرات اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل) اطالعات مدیران شرکت-3-3

وضعیت منابع انسانی-3-4
هاي مختلف به پیوست ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی خود ارایه فرمایید. لطفا فهرستی از منابع انسانی متخصص خود در بخش

شرکتمدت همکاري با سمت/بخش فعالیت تخصصمدرك نام و نام خانوادگیردیف

آخرین اظهارنامه ارسالی)(بر اساس وضعیت کنونی مالی و اقتصادي شرکت-3-5
میزان سود / زیان شرکتوجه نقد در پایان سالماندهمجموع حقوق صاحبان سهامهامجموع بدهیهامجموع دارایی

هاي مالی خود را به صورت کامل ارایه کند. کننده موظف است صورتدر مراحل بعدي درخواست

تبر براي لطفا مشخص فرمایید آیا امکان ارایه وثایق معفهرست وثایق قابل ارائه توسط شرکت در صورت دریافت توسعه بازار:-3-6
ت ادریافت توسعه بازار دارید؟ در صورت مثبت بودن جواب فهرستی از آنها را نیز در جدول زیر ارایه فرمایید. خواهشمند است در ارایه اطالع

است در صورت اعالم آمادگی براي ارایه وثایق و دریافت به صورت دقیق و واقعی ارایه کنید. بنابراین شرکت موظف مربوط به وثایق، موارد را 
کننده درخواستآمادگیکننده در نوع, میزان و شرایط اعطا تسهیالت،شایان ذکر است یکی از عوامل تعیین(نسبت به ارایه آن اقدام کند. ،تسهیالت

ننده ککه در مرحله انعقاد قرارداد پس از تصویب تسهیالت، مشخص گردد درخواستهاي مناسب خواهد بود. بنابراین در صورتیبراي ارایه تضمین
و مراحل ارزیابی و دریافت درخواست به هاي اعالم شده در این کاربرگ را ندارد، اعطاي تسهیالت متوقف شده آمادگی الزم براي ارایه تضمین

)یند دریافت تسهیالت را تسریع خواهد کرد.چنین وجود وثایق معتبر، فرآهمصورت مجدد صورت خواهد گرفت.

در صورت در رهن بودن وثیقه موردنظر، لطفاً توضیح دهید.درصد مالکیت شرکتارزش تقریبینوع وثیقهردیف

1
2
3

ردیف
نام و نام خانوادگی

مدیران
کد ملیسمت در شرکت

شماره 
شناسنامه

تاریخ 
تولد

و مدرك تحصیلی رشتهنام پدر
ي تجربهمدت 

اجرایی مرتبط 
(ماه)

1
2
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16از6صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان

استقرار شرکتمحل-3-7
:شرکت در مرکز رشد مستقر است

مرکز رشد مستقل
مرکز رشد وابسته به دانشگاه
مرکز رشد وابسته به پارك

) .شرکت در پارك فناوري مستقر استهاي چند مستاجره یا ساختمان(واحد مستقل
هاي فناوري مستقر است.شرکت در شهرك هاي صنعتی یا شهرك
استیجاري مستقل مستقر است. شرکت در ساختمان
 مالکیت خود مستقر است. باشرکت در ساختمان
(.لطفا ذکر نمایید) سایر موارد

هاي شرکتتاریخچه فعالیت-3-8
شرکت با تکیه بر نوع فعالیت اي از فعالیتلطفا تاریخچه سعه  هاي  شامل تحقیق و تو صنعتی ،ها ( و ...) ،صوالت تولید مح،انجام قراردادهاي 
آمار وضعیت تولید و فروش محصوالت کنونی شرکت را به   در صورت وجود تجربیات صنعتی در زمینه تولید محصوالت،    چنین ارایه فرمایید. هم

صورت جدول زیر ارایه فرمایید. 
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16از7صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان 

دریافت خدمات مالیسوابق -4

علم و فناوري، هاياي، پاركمراکز رشد و نوآوري حرفهها، که شرکت از شبکه بانکی، صندوقراقبلیانواع تسهیالت و هرگونه حمایت یا کمکخواهشمند است -4-1
)اطالعات کامل در این زمینه است.ارایه شرکت موظف به چنین ، همشوند(مبالغ به میلیون ریال وارد.در جدول زیر وارد فرماییداید و یا سایر نهادها دریافت نمودهها دانشگاه

سال ردیف
دریافت

نام بانک و شعبه/ نام 
صندوق و یا سایر مراکز 

دهنده تسهیالتارائه

مبلغ تسهیالت 
دریافتی

(میلیون ریال)
نرخ سود تسهیالتنوع1موضوع دریافت تسهیالت

مبلغ هر قسطنوع وثیقهتسهیالت
(میلیون ریال)

تعداد اقساط 
بازپرداخت 

شده

تعداد اقساط 
باقیمانده

زمان تسویه 
حساب نهایی

1

2

3

4

5

جمع کل 

به صورت دقیق و با ارایه اطالعات کامل ارایه گردد. شرکتخواهشمند است در فهرست مورد نظر هرگونه تسهیالت، کمک بالعوض و یا قراردادهاي حمایتی از ١
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16از8صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

محل مهر شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و سمت آنان 

ها و موسسات اعتباري دریافت نموده است در جدول زیر وارد فرمایید. را که شرکت شما از شبکه بانکی، صندوقهاي دریافتینامهانواع ضمانتخواهشمند است -4-2
)اطالعات کامل در این زمینه است.ارایه شرکت موظف به چنین ، هم(مبالغ به میلیون ریال وارد شوند

سال ردیف
دریافت

نام بانک و شعبه/ نام 
صندوق و یا سایر مراکز 

دهنده ضمانتنامهارائه

مبلغ ضمانتنامه
دریافتی

(میلیون ریال)
موضوع دریافت ضمانتنامه

نهاد دریافت 
کننده 

ضمانتنامه
نوع وثیقه سپرده شده جهت ضمانتنامهنوع

دریافت ضمانتنامه 

میزان ودیعه 
سپرده شده چهت 
دریافت ضمانتنامه

وضعیت کنونی 
ضمانتنامه 

1

2

3

4

5

جمع کل 
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16از9صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

بنیاندانشتولید محصوالت دریافت حمایت از ایجاد واحد جدیددرخواست موضوعاطالعات -5

عمومی مشخصات-5-1
 (فارسی):عنوان طرح

Project Title (English):

ن با فهرست و ارتباط آکاربرد محصول/خدمتطرح،شده در هارایمعرفی محصول/ خدمتشاملمواردياستالزمبخشایندر: چکیده-5-2
.شودروشنه خدماتدلیل ارایکهگرددهیاراايگونهبه طرحازکلیشمايبایددر این بخش .ه نماییدبنیان را ارایرش دانشموضوعات مورد پذی

اي طرح ایجاد ارایه هخواهشمند است آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح را با توجه به مشخصهطرح:وضعیت پیشرفت فیزیکیآخرین-5-3
فرمایید. 

بنیانایجاد واحد جدید تولید محصول دانشطرح ايپایهاطالعات -5-4
امکانات در محلی غیر ازبنیاندانشبراي ایجاد واحد جدید تولید محصوالتدر این قسمت اطالعات تفصیلی طرح را با توجه به درخواست تسهیالت 

موارد الزم را پیوست فرمایید. ارایه فرمایید. در صورت نیاز به ارایه اطالعات یا مستندات تکمیلی،فعلی شرکت

و عنوان آن: نوع محصول-5-4-1
نوع محصول خود را مشخص کنید:

آالت و ابزار تجهیزات و ماشین قطعات یدکی و مصرفی مواد اولیه و واسط

ها براي تاسیس واحد تولیديمشخصات مجوزها و تاییدیه-5-4-2
ارایه گردد. با ذکر تاریخ مجوزها حداث این واحد صنعتی أخذ شده است؟ مستندات مورد نظر آیا مجوز قانونی الزم براي ا
 خدمات جانبی استانداردهایی براي چه مجوزها یا)Utility (دریافت شده است؟ محیطی و فاضالب و ... هاي زیستسیستم،برق،شامل تامین آب

مرجع دریافت و مستندات مجوزها و استانداردها ارایه شود. ،تاریخ
پر 2دول (در این صورت لطفا ج؟شما را تایید کرده باشدتولید آزمایشی جدیدي نیازمند هستید که مجوزهاي قانونی محصول جدید بهآیا براي تولید

شود و مدارك و مستندات مورد نظر پیوست گردد.)
تولید براساس مجوزات اخذ شده از ارگانهاي ذیربطاحراز ظرفیت . 1جدول 

مالحظاتظرفیت تولیدي مطابق مجوزارگان صادرکنندهنوع مجوزنوع  محصول
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):   *بنیان کشورهاي کاالها و خدمات دانشبندي حوزه(براساس دستهحوزة صنعت و فناورينوع-5-5

ست بنیان با ذکر مصداق از فهرهاي دانشفهرست کامل کاالها و فناوريخواهشمند است انطباق محصول خود را با -5-6
. تعیین کنیدمذکور (آدرس باال)

تحلیل وضعیت نوآوري و فناوري در طرح پیشنهادي-5-7
المللی است. وآوري محصول در ابعاد بینن
وآوري محصول در ابعاد داخلی است. ن
المللی) به وجود آمده نیازمند واحد جدید تولیدي است. محصول داراي نوآوري متمایزي نیست اما بازار داخلی (یا بین

آیا دانش فنی و فناوري مورد نیاز در دسترس است؟ مشخص نمایید بر مبناي کدام روش زیر دانش فنی مورد روش تامین فناوري: -5-8
تر مورد دسترسی قرار خواهد گرفت؟نیاز سریع

 .دانش فنی و فناوري از طریق تحقیق و توسعه داخلی ایجاد شده است
به دست آمده استاز طریق مهندسی معکوس روش تولید محصول مورد نظر .
المللی تامین شده است. دانش فنی و فناوري از طریق انتقال، جذب یا مشارکت بین
ها با ذکر نام: سایر روش

الزم را در این خصوص مرتبط با نحوه دستیابی به دانش فنی موضوع قرارداد و وضعیت مالکیت معنوي آن به صورت کامل ارایه لطفا توضیحات (توجه:
)نمایید. در صورت لزوم مستندات مرتبط را پیوست نمایید. توضیحات و مستندات ارایه شده توسط ساز و کار ارزیابی صندوق آزموده خواهد شد.

 زیست)فناوري زیستی (پزشکی،کشاورزي، صنعتی و محیط
(محصوالت، مواد) فناوري نانو
ها)اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه
ها، پلیمرها) ها، سرامیکموادپیشرفته (فلزات،کامپوزیت
ها)افزار کامپیوتر و سامانهالکترونیک و کنترل (میکروالکترونیک، قطعات، سخت
کامپیوتريافزارفناوري اطالعات و ارتباطات و نرم
 تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
ها)ها، موشکها، ماهوارههوافضا (پرنده
 داروهاي پیشرفته و مهندسی پزشکی
اي و تجدیدپذیر)هاي نو (هستهانرژي
ها (نفت و گاز و...)محصوالت پیشرفته سایر بخش

قابل دسترسی است.»هانامهآیین«و در بخش www.daneshbonyan.irبنیان در سامانههاي دانشفناوريکاالها و تر فهرست کامل و جزئی* 
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ردد؟گآالت مورد نیاز براي خط تولید چگونه تامین میماشینوتجهیزاتخط تولید: آالتو ماشیناتوضعیت تامین تجهیز-5-9
سنجی اطالعات باید به صندوق ارایه گردد.)فاکتورهاي مورد نیاز براي صحتپر شود. در مراحل تکمیلی مستندات و پیش2(جدول 

آالت خط تولیدوضعیت تامین تجهیزات، ماشین. 2جدول 

برآورد اولیه قیمتت آالتجهیزات، ماشینکلیفهرست ردیف
منبع تامین

درصد از کل خارج از 
کشور

داخل کشور
(به جز خود شرکت)

طراحی و ساخت 
خود شرکت

1

2

3

آالت و مواد اولیهجمع کل مبالغ تجهیزات، ماشین

 گردد:از منابع زیر تامین میآالت ماشینومشخص کنید چند درصد از کل مبلغ تجهیزات2جدول با توجه به اطالعات ارایه شده در
د در دست از خارج از کشور: ........  درصدبه صورت کلیتامین
هاي داخل کشور (به جز خود شرکت): ........  درصدتامین از شرکت
 شرکت: ........  درصد از طریق طراحی و ساخت داخلتامین

پر شود. در 3گردد؟ (جدول مواد اولیه مورد نیاز براي خط تولید چگونه تامین میوضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید: -5-10
سنجی اطالعات باید به صندوق ارایه گردد.)فاکتورهاي مورد نیاز براي صحتمراحل تکمیلی مستندات و پیش

مواد اولیه مورد نیاز خط تولید. وضعیت تامین 3جدول 

برآورد اولیه قیمتفهرست تفصیلی مواد اولیه ردیف
منبع تامین

درصد از کل
داخل کشورخارج از کشور

1

2

مواد اولیهتامینجمع کل مبالغ 

 گردد:از منابع زیر تامین میاولیهمواد مشخص کنید چند درصد از کل مبلغ 3با توجه به اطالعات ارایه شده در جدول
 درصداز خارج از کشورتامین  ........ :
 درصد داخل کشورتامین از  ........ :

وش اجراي رریزي انجام شده براي پیشبرد طرح مشخص فرمایید لطفا با توجه به توانمندي شرکت و نیز طراحی و برنامه: روش اجرا-5-11
کدامیک از موارد زیر خواهد بود:منطبق با

 شود. امانی توسط خود شرکت ساخته میکارخانه به صورت
گردد. ایجاد میخدمات فنی و مهندسیپیمانکاري و خرید ،کارگیري خدمات شرکت مهندسی مشاورواحد صنعتی از طریق به
 روش احداث واحد صنعتی از طریق نظام پیمانکاريEPC یاGC ... خواهد بود. و
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16/9/93تاریخ بازنگري:

نیانبایجادکننده واحد جدید تولید محصوالت دانشهايشرکتازحمایتخدماتدریافتازاصلیهدف-6

نیانبخود را براي ایجاد واحد جدید تولید محصول دانشخواهشمند است نوع سرمایه درخواستی تعیین نوع حمایت درخواستی: -6-1
مشخص فرمایید:

سرمایه ثابتتسهیالت
تامین تسهیالت براي مشارکت با بانک
(مراحل تکمیلی طرح) درخواست تامین سرمایه در گردش
دریافت یارانه تسهیالت.

عامل و پس از هاي مصوب هیأتهاي اعطایی صندوق براي هر یک از موارد فوق متناسب با ضوابط مصوب هیأت امنا با دستورالعملحمایتتوجه:
هاي طرف قرارداد اعطا خواهد شد. متقاضی موظف است طی مراحل بررسی و اعتبارسنجی توسط خود صندوق، کارگزاران مالی یا ارزیابی و یا بانک

ا  بنماید.همکاري کامل را با صندوق یا همکاران آن در جریان اعتبارسنجی نظیر ارسال مدارك، بازدید و یا در اختیار قراردادن قرارداده
نظر در نوع خدمت مورد درخواست اولیه در این کاربرگ براي هاي دقیق به عمل آمده، امکان تجدیددر فرآیند بررسی درخواست براساس بررسی

خدمت زبراساس ارزیابی اعتباري و فنی و تحلیل ریسک، خدمات حمایتی متفاوتی ااختیار داردصندوق از سوي دیگراست.محفوظ کنندهدرخواست
د.مشخص شده در این کاربرگ را جهت اعطا به متقاضی پیشنهاد و تصویب نمای

آیا مطالعات فنی و اقتصادي و طرح کسب و کار براي احداث ): BP) و طرح کسب و کار (FSوضعیت مطالعات فنی و اقتصادي (-6-2
خیرآري                          ؟خط تولید جدید به پایان رسیده است

دهنده مطالعات را در این قسمت وارد نمایید:، اطالعات شرکت انجامدر صورتی که پاسخ مثبت است
:نام شرکت
کننده گزارش در شرکت:مشخصات گروه و افراد تهیه
مجري مطالعاتنوع شرکت:

انجمن مهندسین مشاورهاي عضو کانون مهندسین مشاور یا مشاور رسمیشرکت
هاي خصوصی                                   سایر شرکت امانی توسط خود شرکت

ات شامل مشخص، بنیانمحصوالت دانشتولید ت براي ایجاد واحد جدیدشرکبه روز مطالعات فنی و اقتصادي اي ازچکیدهضروري است توجه:
خواهشمند است مستندات صورت کامل انجام شده است، چنین در صورتی که این مطالعات به هم. گرددارایه )15این کاربرگ (صفحه جدول پیوست

هاي فنی و اقتصادي، تحلیل بازار و نیز مستندات مصرف تامین مالی به صورت کامل به پیوست این کاربرگ براي صندوق نوآوري و کامل شامل گزارش
هاي صندوق را افزایش خواهد داد. ن امر سرعت و کیفیت بررسیشکوفایی ارسال گردد. بدیهی است ای

اقتصادي و برنامه کسب و کار طرح بپردازد. از این رو مشخص کنید:-پاسخ منفی است ضرورت دارد شرکت به تکمیل مطالعات فنیاگرتوجه:
هاي عضو کانون مهندسین مشاور خواهد پرداخت.اقتصادي و بازار از طریق شرکت-شرکت، خود به صورت مستقل به تکمیل گزارش فنی
مند به استفاده از خدمات صندوق نوآوري و شکوفایی براي تکمیل مطالعات فنی و اقتصادي است. شرکت عالقه



و شکوفاییوري صندوق نوآ
بنیاندانشواحدهاي جدید تولید محصوالت کاربرگ اطالعات

NSF-CFS-٠٤-٠٥

16از13صفحه 
4بازنگري:

16/9/93تاریخ بازنگري:

ز اعتبارات گیري اآیا براي احداث واحد صنعتی داراي اعتبار استفاده از تسهیالت بانکی یا مجوز الزم براي بهره-6-3
گذاري در کشور هستید؟ هاي سرمایهسایر ردیف

(.مدارك الزم را ضمیمه کنید. در این صورت درخواست شما با اولویت بررسی خواهد شد) ،بلی
 اعتبار صندوق نوآوري و شکوفایی کمتر از سرمایه مورد نیاز شما باشد.است سقفخیر، در این صورت ممکن

در صورتی که درخواست استفاده تامین تسهیالت مشارکت با بانک یا یارانه تسهیالت دارید، لطفا به سواالت زیر -6-4
پاسخ دهید:

تسهیالتکننده با اعطايیا موافقتکنندهنام و مشخصات بانک پرداخت
عاملکننده به بانکن معرفیسازما
 مقدار تسهیالت
منبع تسهیالت

منابع داخلی بانک
هاي اجرایی و دولتیوجوه اداره شده دستگاه
منابع صندوق توسعه ملی

(.به پیوست مستندات عقد قرارداد مالی با بانک ارایه شود) سود تعیین شده در قرارداد دریافت تسهیالت مورد نظر
 کنندهو آورده درخواستسهم مشارکت
آخرین وضعیت تسهیالت

اعالم آمادگی بانک براي تامین تسهیالت
مصوبه کمیته اعتباري
در مرحله امضاي قرارداد
بخشی از وام دریافت شده است
وام به صورت کامل دریافت شده است
شروع مراحل بازپرداخت

 وثایق و تضامین مصوب وضعیت
از مشارکت صندوق یا میزان درخواست یارانه تسهیالت را مشخص فرمایید.سهم مورد انتظار
دانید، ارایه فرمایید. به پیوست هرگونه اطالعات تکمیلی که براي این بخش الزم می
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درخواستیوضعیت تسهیالت-7

میزان حمایت درخواستی-7-1
................................................ میلیون ریال خواهد بودمیزان حمایت درخواستی این شرکت از صندوق نوآوري و شکوفایی برابر با

با حوزه تحت پوشش قانون کرد پیشنهاد حاضرهزینههاي مصوب خود و در صورت اثبات ارتباط ها و دستورالعملنامهصندوق مطابق آیینتوجه:
مصوب خود را براساس ضوابط ذیل به متقاضی تخصیص خواهد داد:بنیان و احراز اعتبار شرکت، حمایت هاي دانشحمایت از شرکت

هاي مالی، فنی، بازار و مدیریتی تجزیه و تحلیل ریسکوارزیابی فنی و اقتصادي از طرح
کنندهبررسی صحت و دقت دالیل و مستندات ارایه شده براي دریافت تسهیالت از سوي درخواست
کننده رخواستاهلیت، اعتبارسنجی و سابقه اعتباري د
هاي نوآوري و فناورانه (مصرح در قانون و اساسنامه صندوق) در طرح اثبات وجود مؤلفه
 و جایگاه آن در توسعه زنجیره ارزش کاالها و خدمات مرتبط سطح فناوري طرح بررسی

دریافت خدمات مربوط به یارانه تسهیالتبررسی امکان -7-2
رتبط ماین شرکت از صندوق نوآوري و شکوفایی برابر با ............................................... میلیون ریال مرتبط با یارانه تسهیالت حمایت درخواستی میزان

.............. است. با دریافت تسهیالت از بانک ............................       به مبلغ .................. با سود تعیین شده (درصد) ..........

دانید ذکر فرمایید.)(هرگونه موارد تکمیلی که در بررسی تقاضاي خود مؤثر میتوضیحات تکمیلی طرح:-7-3

بنیاندر مورد احداث خط تولید جدید محصول دانشدریافت تسهیالت 

ها و با آگاهی کامل از مقررات دارندگان حق امضاء شرکت پس از مطالعه دستورالعملاینجانبان ....................... و ........................... 
ام و در صورت کسر مدارك یا وجود تناقض در اطالعات ارائه صندوق نوآوري و شکوفایی، اقدام به تکمیل و ارسال این فرم نموده

شده، مسئولیت آن را بر عهده خواهم گرفت.
ضاء مجاز شرکت و سمت آنانمحل مهر شرکت و دارندگان ام
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سنجی فنی و اقتصاديمحورهاي ضروري براي دریافت خالصه گزارش یا گزارش کامل امکان:1پیوست -8

تحلیل بازار و رقبا -8-1
oگردد؟در حال حاضر تقاضاي این محصول/خدمت چگونه در بازار تامین می
oسال آینده تشریح کنید. 5در بینی خود را از وضعیت بازار (رشد یا رکود)برآورد شما از حجم بازار موجود طرح چیست؟ پیش
oهایی هستند؟ میزان تولید آنها در مقایسه با برنامه فعلی شما چگونه است؟رقباي داخلی محصول یا خدمات مورد نظر چه شرکت
oهایی هستند؟ المللی محصول شما چه شرکترقباي بین
o هایی هستند؟ها یا بخشبالقوه) محصول شما چه شرکتمشتریان اصلی (مشتریان
oهاي خاص محصول در حال معرفی نسبت به محصوالت رقیب براي مشتریان چیست؟ مزیت
o کنید؟ رشد تولید و کسب سهم از بازار بر چه مبنایی تبیین شده است؟ سال اول تولید چقدر برآورد می5سهم خود را از بازار محصول در

تولید را به صورت جداگانه ارایه کنید. جدیدظرفیتایجادخالصه تحلیل ریسک برآورد شده براي ریسک:نتایج تحلیل-8-2
هاي فنی و تکنولوژي فرا روي فعالیت خود را به صورت کامل ارائه نمایید.ریسکهاي فنی:ریسک
هاي بازار فرا روي فعالیت خود را تشریح کنید.ریسکهاي بازار: ریسک
هاي خود را تشریح کنید.هاي اقتصادي فرا روي فعالیتریسکهاي اقتصادي: ریسک
وکار کشور فرا روي پروژه را تشریح نمایید.هاي ناشی از فضاي کسبریسک: وکارریسک فضاي کلی کسب
هرگونه ریسک دیگر فرا روي احداث واحد مزبور را تشریح نمایید.: هاسایر ریسک

مورد نظر را در کنار ظرفیت تولید سایر در واحد جدیدبنیانبرآورد ظرفیت نهایی تولید محصول دانشظرفیت نهایی تولید: برآورد-8-3
ارایه کنید. 1محصوالت شرکت در جدول 

بنیان در واحد جدیدبرآورد ظرفیت نهایی تولید محصوالت دانش. 1جدول 
ظرفیت نهائی تولیدمشخصات فنینوع محصول 

کرد تسهیالت براي تولید محصول: هزینهبرنامه-8-4
 ه تفکیک (لطفا بهستید؟برداري) (سرمایه ثابت) یا سرمایه در گردش (مرحله بهرهها نیازمند به توسعه زیرساختيتولیدایجاد واحد جدیدبراي

مشخص کنید.)3یا جدول 2جدول 
                سرمایه ثابت برداري)گردش (مرحله بهرهسرمایه در
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براي سرمایه ثابت (برآورد سرمایه ثابت)موارد مصرف تسهیالت . 2جدول 

برداري)براي سرمایه در گردش (براي مرحله بهرهموارد مصرف تسهیالت . 3جدول 

جمع کل هاي باقیمانده هزینه
(میلیون ریال)

هاي انجام شده هزینه
(میلیون ریال) توضیحات گذاريهاي سرمایهشرح هزینه ردیف

زمین 1
سازيمحوطه 2

ساختمانهاي طرح 3
آالت و تجهیزات تولیدي خارجیماشین 4
آالت و تجهیزات تولیدي داخلیماشین 5

تأسیسات و دستگاههاي تأسیساتی طرح 6
ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی 7

ابزار و تجهیزات کارگاهی 8
وسایل نقلیه 9

اثاثیه و لوازم اداري 10
دانش فنی 11

برداريهاي قبل از بهرههزینه 12
بینی نشده و متفرقههاي پیشهزینه 13

گذاري ثابتجمع سرمایه

جمع کل ارزيهاي هزینه (میلیون ریال)هاي ریالی هزینه توضیحات گذاريهاي سرمایهشرح هزینه ردیف

حقوق پرسنل 1
مواد اولیه 2

آب، برق و سوخت 3
تعمیر و نگهداري 4

اداري، فروش و بازاریابی 5
هزینه اجاره 6

بیمه کارخانه 7
نشدهبینیهاي پیشهزینه 8

کل هزینه 9


