شيًٌ وامٍ
طرح حمايت از تحقيقات ي تًسعٍ محصًالت  ICTدر تخش خصًصي ي تعايوي (ديرٌ ديم)

مقذمٍ:
فٌبٍسي استجبعبت ٍ اعالػبت اص خولِ كٌبيغ داًبيي ثِ هحَس ثِ ؿوبس هي آيذ .هَلؼيت وـَسّب ثشاي حضَس دس ايي ػشكِ
هٌَط ثِ ػشهبيِ گزاسي تحميمبتي هٌبػت دس ثخؾ ّبي هختلف دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي هي ثبؿذ .لزا ػشهبيِ گزاسي تحميمبتي ػالٍُ
ثش ًْبدّبي ػلوي ،ثبيذ دس ػغح ؿشوت ّبي خلَكي فؼبل دس ايي صهيٌِ ًيض كَست پزيشد.
دٍلت خوَْسي اػالهي ايشاى دس ساػتبي اّذاف ثشًبهِ تَػؼِ وبسثشي فٌبٍسي استجبعبت ٍ اعالػبت (تىفب) ٍ ثِ اػتٌبد لبًَى
ثشًبهِ چْبس م تَػؼِ دس ًظش داسد دس خْت سفغ ًيبصّبي ثبصاس داخل ٍ استمبء تَاى سلبثت دس ثبصاس خْبًيً ،ؼجت ثِ تمَيت ثٌيِ
فٌبٍسي استجبعبت ٍ اعالػبت ) (ICTدس ثخؾ خلَكي ٍ تؼبًٍي الذام ًوبيذ .
ثذيي هٌظَس اص پشٍطُ ّبي تحميمبتي ،فٌبٍسي ؿشوت ّبي خلَكي ٍ تؼبًٍي دس لبلت اػغبي اػتثبس تحميمبتي حوبيت هبلي
ثؼول هيآيذ.
ماده  -1سياست هاي طرح

 -1-1اسائِ حوبيت ثِ كَست ٍػيغ ٍ لبثل دػتشع ثشاي ؿشوت ّبي وَچه ٍ هتَػظ() SME
-2-1تىيِ ثش ثخؾ خلَكي ٍ تؼبًٍي ثؼٌَاى ػشهبيِ گزاس ٍ ًمؾ آفشيي اكلي ٍ دٍلت ثؼٌَاى حوبيت وٌٌذُ

(تبهيي

وٌٌذُ ثخـي اص ّضيٌُِ اي تحميمبتي ).
-3-1سػبيت ٍ تمَيت ػبص ٍ وبسّبي خبسي دس ثخؾ خلَكي ٍ تؼبًٍي (حوبيت اص پشٍطُ ّبي داساي تَخيِ لتلبدي ٍ
ثبصاس).
 -4-1حوبيت دس ساػتبي دػتيبثي ثِ هحلَل ٍ خذهبت لبثل ػشضِ ثِ ثبصاس ٍ استمبء آًْب .
-5-1اػتفبدُ اص هىبًيضم ّبي ًظبست ٍ وٌتشل ػبدُ ثِ ًحَي ن ُ حمَق تْيِ وٌٌذُ سػبيت ؿذُ ٍ حفبظت اص ايذُ

ّب ٍ

خالليتّب ٍ دػتبٍسدّبي آًبى تضويي گشدد.

ماده  -2مشخصات عمومي پروشهها جهت حمايت:

 - 1- 2پشٍطُ دس ساػتبي استمبء ٍ يب دػتيبثي ثِ يه هحلَل  ICTثَدُ ٍ ثشاي ثِ اًدبم سػبًذى آى ًيبص ثِ تحميك ٍ تَػؼِ
)ٍ (R&Dخَد داؿتِ ثبؿذ.
 - 2- 2هحلَل پشٍطُ داساي ثبصاس ثبؿذ ٍ ثتَاًذ پغ اص لغغ حوبيت دٍلت ثلَست هؼتمل دس ثبصاس دٍام داؿتِ ثبؿذ .
 - 2- 3صهبى اًدبم پشٍطُ اص يىؼبل تدبٍص ًٌوبيذ.
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ماده  -3محورهاي تخصصي طرح:

- 1- 3ؿجىِ -ػختافضاس ٍ هخبثشات
َّ- 2- 3ؽ هلٌَػي ٍ اتَهبػيَى كٌؼتي
- 3- 3تدبست الىتشًٍيىي
 -4 -3ػبهبًِ ّبي وبسثشدي ٍ هذيشيت هٌبثغ
- 5- 3آهَصؽ ،الىتشًٍيىي ٍ ػشگشهي
- 6- 3اهٌيت ٍ هذيشيت تجبدل اعالػبت

ماده -4اوواع پروشههاي قابل حمايت:

دس ايي عشح اص دٍ دػتِ پشٍطُ ثِ ؿشح صيش حوبيت ثؼول هيآيذ.
 1- 4پريژٌَاي مثتىي تر ايذٌ َاي وً ،وِ اًدبم آًْب كشفبً ًيبصهي د ٍخَد داًؾ ػوَهي  ICTثَدُ ٍ توبهي هتمبضيبى
هيتَاًٌذ ثِ عَس ثبلمَُ ثِ ًحَ يىؼبى ًؼجت ثِ اًدبم آى الذام ًوبيٌذ.
 2-4پريژٌَاي مرتًط تٍ تُثًد محصًالت مًجًد ،وِ اًدبم آى ػوَهبً تَػظ ثِ ٍخَد آٍسًذُ هحلَل اٍليِ اهىبى پزيش
اػت.
ماده -5ميسان حمايت تحقيقاتي:

ثش اػبع ايي عشح پٌدبُ دسكذ ّضيٌِ اخشاي پشٍطُ ّبي پظٍّـي هَسد ًظش ثشاي پشٍطُ ّبي ٍاخذ ؿشايظ ؿشوت ّبي خلَكي
ٍ تؼبًٍي عجك ؿشايظ صيش تبهيي خَاّذ ؿذ.
 حذاوثش هيضاى پشداختي عشح  50دسكذ ّضيٌِ اخشاي پشٍطُ پظٍّـي اػت. هدوَع پشٍطُّبي هلَة ؿشوت دس ّش دٍسُ اخشاي عشح ىهي تَاًذ اص ػمف هـبسوت ثيـتش ثبؿذ.جذول تعييه سقف مشاركت
(هجبلؾ ثِ هيليَى سيبل )
اوذازٌ شركت

گريٌ يك

گريٌ دي

گريٌ سٍ

گريٌ چُار

گريٌ پىج

تًان مالي شركت

0-500

501-1000

1001-3000

3001-5000

 5000تٍ تاال

ػمف هـبسوت
(حذاوثش  %50ايي سلن
تَػظ دٍلت پشداخت
خَاّذ ؿذ)

 %24+200تَاى هبلي
ؿشوت

 %16+240تَاى هبلي
ؿشوت

 %10+300تَاى هبلي
ؿشوت

 %8+360تَاى هبلي
ؿشوت

760

تَاى هبلي ثش اػبع فشهَل ريل هحبػجِ هي ؿَد.
فشٍؽ ًبخبلق +دسآهذ حبكل اص خذهبت  +ػبيش دسيبفتْب ٍ دسآهذّب  4 +ثشاثش حمَق ٍ هضايبي ػبالًِ وبسوٌبى ؿشوت ثش ا ػبع
اظْبس ًبهِ هبليبتي
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تثصرٌ -1هجلؾ پشٍطُ ّبيي وِ دس ساػتبي فؼبليت ّبي اػتبًذاسدّبي (اػتبًذاسدّبي هلَة اػالم ؿذُ ) ،تَليذ ًشم افضاسّبي
هٌجغ ثبص ( ٍ ) Open Sourceيب ثيي الوللي وشدى يه هحلَل اسائِ ؿَد ،ثِ ػمف هـبسوت (ثش اػبع اسلبم هٌذسج دس خذٍل
فَق ) اضبفِ مي ؿَد .حذاوثش ايي افضايؾ  %25ػمف هشثَعِ خَاّذ ثَد.
تثصرٌ -2ػمف هـبسوت ؿشوت ّبيي وِ دس ػبل هٌتْي ثِ صهبى اخشاي عشح حذالل يه ًشم افضاس دس ثبصاسّبي ثيي الوللي ثِ
فشٍؽ سػبًذُاًذ %25 ،اضبفِ هيؿَد.
تثصرٌ -3ػمف هـبسوت ؿشوتْبيي وِ حذالل  %50ػْبم آًْب هتؼلك ثِ خبًوْب ثبؿذ  %15اضبفِ هي ؿَد.
تثصرٌ -4ػمف هـبسوت ؿشوتّبيي وِ دس هشاوض سؿذ ػلن ٍ فٌبٍسي هؼتمشًذ تب  %15اضبفِ هيؿَد.
تثصرٌ -5هدوَع افضايؾ ػمف هـبسوت ّبي تؼلك گشفتِ ثِ يه ؿشوت اص ً %50وي تَاًذ ثيـتش ثبؿذ
تثصرٌ -6تبهيي اػتجبس ثشاي ثيؾ اص يه پشٍطُ دس ّش دٍ سُ ثشاي ّش ؿشوت تب ػمف هـبسوت هشثَعِ هدبص اػت اػغبء اػتجبس
ثِ پشٍطُّبي دٍم ثِ ثؼذ اص اٍلَيت ووتشي ثشخَسداس اػت.

ماده -6ساختار اجرايي طرح:

شًراي راَثري :هؼئَليت ؿَساي ساّجشي ثب هذيشول دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي اػت ٍ اػضبء ؿَسا اص هيبى خجشگبى ثخؾ
دٍلتي ٍ خلَكي اًتخبة هي ؿًَذ ٍ .ظيفِ ايي ؿَسا هذيشيت والى عشح  ،تلَيت ًْبيي پشٍطُ ّب ،اًتخبة ؿشوت ّبي
هدشي ٍ عجمِ ثٌذي ًتبيح پشٍطُ ّب هي ثبؿذ .
عامليه طرح  :عشح تَػظ پبسن ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي هٌتخت ثِ اًدبم خَاّذ سػيذ  .پبسنّبي هٌتخت هؼئَليت اهَس اخشايي
عشح اص خولِ اداسُ وبسگشٍُّبي ٍ ًيض ػمذ لشاسداد ٍ تحَيلگيشي ًتبيح فؼبليت ّب سا ثِ ػْذُ خَاٌّذ داؿت.
شًراي اجرايي  :ؿَساي اخشايي هشوت اص ًوبيٌذگبى پبسن ّبي ػبهل ،دثيشخبًِ ؿَسايؼبلي اعالع سػبًي ٍ ثب هؼئَليت دفتش
ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي

تـىيل هي ؿَدٍ .ظيفِ ايي ؿَسا اًدبم ثشًب هِسيضيّبي اخشايي ،تذٍيي دػتَسالؼول ّب ٍ

يىؼبىػبصي سٍيِّبي اخشايي دس چبسچَة ايي ؿيًَُبهِ ٍ هلَثبت ؿَساي ساّجشي عشح هيثبؿذ.
كارگريٌَاي تخصصي  :دس ّش يه اص هحَسّبي تخللي عشح يه وبسگشٍُ تخللي تـىيل هي

ؿَد .اػضبء وبسگشٍ ُّبي

تخللي اص هيبى خجشگبى ثخؾ خلَف ي ٍ دٍلتي ثِ پيـٌْبد ػبهليي ٍ تبييذ ؿَساي ساّجشي عشح اًتخبة هي

ؿًَذ.

هؼئَليت ّش وبسگشٍُ ثب پبسن ػبهل خَاّذ ثَد .
كارگريٌَاي مىطقٍ اي :ثِ هٌظَس افضايؾ هـبسوت ؿشوت ّبي ؿْشػتبًي ،وبسگشٍُ ّبي هٌغمِ اي هيبى اص خجشگبى ثخؾ
خلَكي ٍ دٍلتي ثِ پيـٌْبد ػبهليي عشح ٍ تب ييذ ؿَساي ساّجشي عشح اًتخبة هي ؿًَذ .هؼئَليت ٍ وبسگشٍُ ثب پبسن
هشثَعِ خَاّذ ثَد.
دتيرخاوٍ :دثيشخبًِ عشح ٍظيفِ دسيبفت وليِ اعالػبت ٍ تمبضبّب ،ثشسػي همذهبتي (ؿيش تخللي ثِ خْت اعويٌبى اص وبهل
ثَدى هذاسن ) ،تَصيغ تمبضبّب ثِ هدشيبى ،خوغ آٍسي ًتبيح اسصيبثي ّب ،تّيِ اثالؽ پشٍطُ ّبي هلَة دس ؿَساي ساّجشي سا
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ثؼْذُ داسد  .هؼئَليت دثيشخبًِ دس ّش دٍسُ ثشاي اخشا ثِ ُ يىي اص ػبهليي عشح ٍاگزاس هي گشدد

 .هؼئَليت ًظبست ثِ

حؼي اخشاي ٍظبيف دثيشخبًِ ثب دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي هيثبؿذ
ماده  -7شيوه حمايت از پروشهها

 -1-7ايذٌٌ اي وً
حوبيت اص تحميمبت هجتٌي ثش ايذُ ّبي ًَ گبم هْوي دس تَػؼِ ثبصاس  ICTهحؼَة هي گشدد .ايي الذام هَخت تَػؼِ كٌؼت
هشثَعِ اص سّگزس ايدبد هَػؼِّبي خذيذ خَاّذ ؿذ .اّن اّذاف عشح دس ايي لؼوت ػجبستؼت اص :
 تٌَع ثخـي ثِ هحلَالت  ICTهَخَد دس ثبصاس فشاّن وشدى ثؼتش خالليت ٍ ًَآٍسي ووه ثِ تـىيل ٍ تَػؼِ ؿشوتّبي ًَپب: -1-1-7تعريف پريژٌَا

 تؼشيف ٍ تبييذ پشٍطُ ّبي ًبؿي اص ايذُ ّبي ًَ تَػظ وبسگشٍُ ّبي تخللي (وبسگشٍُ ّبي تخللي هي تَاًٌذ ثشايتؼشيف پشٍطُ اص ّوىبسي وبگشٍُ ّبي هٌغمِ اي ٍ يب ػبيش هتخللبى اػتفبدُ ًوبيٌذ )
 تلَيت پشٍطُّب ؿبهل ػٌَاى ،هـخلبت فٌي ،ليوت ٍ صهبى دس ؿَساي ساّجشي -2-1-7اوتخاب ي عقذ قرارداد تا شركت َاي مجري
 فشاخَاى ػوَهي پشٍطُّب (تَػظ دثيشخبًِ عشح) دسيبفت تمبضب ثِ اًضوبم ػَاثك هتمبضي (تَػظ دثيشخبًِ عشح) تَصيغ تمبضبّبي دسيبفت ؿذُ ثِ وبسگشٍُ ّب (تَػظ دثيشخبًِ عشح) ثشسػي تمبضب ٍ اًتخبة اٍليِ هتمبضيبى اخشا تَػظ وبسگشٍُ ّب ٍ پيـٌْبد ثِ ؿَساي ساّجشي خْت تلَيت ًْبيي اًتخبة ؿشوتّبي هدشي (تَػظ ؿَساي ساّجشي) اثالؽ پشٍطُ ّبي هلَة ثِ هدشيبى (تَػظ دفتش ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍسي) ػمذ لشاسداد ثب ؿشوت هدشي (تَػظ ػبهليي اخشاي عشح) -3-1-7وظارت ي تحًيلگيري پريژٌَا
 دسيبفت ػِ هشحلِ گضاسؽ پيـشفت دس لبلت فشهت اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ يه هشحلِثبصديذ ٍ اسصيبثي پيـشفت عشح دس هشحلِ  %25تب  %70پيـشفت (تَػظ وبسگشٍُّبي هشثَعِ).
 -تحَيلگيشي ًْبيي عشح هغبثك دػتَسا

لؼول اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 ( .تَػظ

وبسگشٍُّبي ريشثظ)
 اًتخبة پشٍطُ ّبي م ىتخت هغبثك دػتَسالؼول اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسيساّجشي عشح)
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(تَػظ ؿَساي

 -2-7تُثًد محصًالت مًجًد
حوبيت اص استمبء هحلَالت دس ساػتبي استمبء ويف ي ،اػتبًذاسدػبصي  ،اػتفبدُ اص ػىَّبي ( ) Platformهٌجغ ثبص ٍ ٍسٍد ثِ
ثبصاسّبي خْبًي اًدبم هيؿَد.
 -1-2-7شرايط تقاضا
 هحلَلي وِ هتمبضي ثشاي ثْجَد آى پيـٌْبد اسائِ هي ًوبيذ ثبيذ دس يه هشخغ سػوي ثِ ًبم ؿشوت ثِ ثجت سػيذُثبؿذ.هَاسد اػتثٌبء پغ اص اػالم ػوَهي ٍ عدم ٍخَد هؼبسم لبثل ثشسػي هي ثبؿذ .
 علف اػتجبس لبثل تلَيت ثشاي يه پشٍطُ ثْجَد هحلَل ًويتَاًذ اص پٌدبُ دسكذ ّضيٌِ فؼبليت ّبي تَػؼِاي كَستگشفتِ ثشاي ايدبد هحلَل تدبٍص ًوبيذ .هشخغ تـخيق ايي ًؼجت وبسگشٍُ هيثبؿذ.
 -2-2-7شيًٌ ي مراحل دريافت ي تصًية پريژٌ
 اػالم ػوَهي خْت اعالع هتمبضيبى (تَػظ دثيشخبًِ). دسيبفت پيـٌْبد اص هتمبضيبى ثِ اًضوبم هذاسن الصم ثش اػبع دػتَسالؼول كبدسُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍفٌبٍسي (تَػظ دثيشخبًِ).
 اسخبع پشٍطُّب ثِ وبسگشٍُ ريشثظ ،پغ اص ثشسػي اٍليِ ٍ اعويٌبى اص وبهل ثَدى هذاسن (تَػظ دثيشخبًِ). ثشسػي فٌي ٍ التلبدي (تَػظ وبسگشٍُّبي ريشثظ). پيـٌْبد پشٍطُّبي تبييذ ؿذُ ثِ ؿَساي ساّجشي خْت تلَيت ًْبيي (تَػظ وبسگشٍُ ريشثظ ). ثشسػي ٍ تلَيت عشحّبي ٍاكلِ ثِ ؿَسا (تَػظ ؿَساي ساّجشي ). -3-2-7وظارت ي تحًيلگيري پريژٌَا
 دسيبفت ػِ هشحلِ گضاسؽ پيؾسفت دس لبلت دػتَسالؼول اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ يههشحلِ ثبصديذ ٍ اسصيبثي پيـشفت پشٍطُ دس هشحلِ  %25تب  %70پيـشفت( .تَػظ وبسگشٍُ هشثَعِ).
 وبسگشٍُ هدبص اػت دس كَست ًيبص هدشي سا ثشاي اسائِ تَضيحبت ثيـتش دس خلَف وبسثشگذػَت ًوبيذ.دس كَستي وِثٌب ثِ ًظشؿشوت هشثَعِ هَاسد خٌجِ هحشهبًِ داؿتِ ثبؿذ ؿشوت هىلف اػت هشاتت سا ثِ ثشاي تلوين گيشي ًْبيي
دس خلَف ًحَُ الذام ثِ ػبهل ريشثظ هٌؼىغ ًوَدُ تب ثش اػبع ًظش ؿَساي ساّجشي الذام ؿَد.
 تحَيلگيشي ًْبيي عشح هغبثك دػتَسالؼول اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسيمادٌ  -8مًارد خاص
 -1-8وليِ پشٍطُّبي هشثَط ثِ ايذُ ّبي ًَ ٍ ثْجَد هحلَل ّش وذام دس ّش هشحلِ دس يه صهبى دس ؿَساي ساّجشي ثشسػي
ٍ تلَيت هي ؿًَذ.
 -2-8اػتشام هتمبضيبى ثِ فشايٌذ اخشا كشفب ثلَست وتجي ٍ دس لبلت دػتَسالؼول اثالؽ ؿذُ اص ػَي دفتش ػلَم ،تحميمبت ٍ
فٌبٍسي لبثل سػيذگي خَاّذ ثَد.
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 -3-8وليِ اػتجبسات اػغبيي دس لبلت لشاسداد تحميمبتي ثيي ػبهل ٍ ؿشوت هدشي اػغبء ؿذُ ٍ هؼئَليت ًظبست ة س ويفيت
پيـشفت پظٍّؾ ثِ ػْذُ ػبهل عشح هي ثبؿذ .ثذيْي اػت وليِ ضَاثظ ٍ همشسات دٍلت خوَْسي اػالهي ايشاى دس
خلَف ػمذ لشاسداد پظٍّـي الصم الشػبيِ هيثبؿذ.
 -4-8هتمبضيبى پشٍطُ ثبيذ ؿشوت ثجت ؿذُ ثبؿٌذ ٍ دس ؿَساي ػبلي اًفَسهبتيه احبسص كالحيت ٍ عجمِ ثٌذي ؿذُ ثبؿٌذ .
تجلشُ :هَاسد اػتثٌبء تَػظ دثيشخبًِ ؿَساي ػبلي اًفَسهبتيه ثشسػي ٍ ثِ كَست هَسدي ثشاي پشٍطُ ّبي هـخق هدَص
كبدس خَاّذ ؿذ.
 -5-8ؿشوت ّب ًوي تَاًٌذ ثبثت پشطُ ّبيي وِ لجال " اص هحل ػبيش اػتجبسات يب تؼْيالت دٍلتي تأهيي اػتجبس ؿذُ اًذ اص
هحل ايي عشح تمبضبي اػتجبس ًوبيٌذ.
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