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مزیتهای ویژه مرکز
شاخصترین مزیت استقرار واحدها و هستههای فناوری در مرکز توسعه فناری صنعت برق و انرژی ،قرار گرفتن محققين در یک فضای توسعه فناوری
است که تبادل افکار مستمر با دیگر محققين و مؤسسات فناوری را موجب مي شود .عالوه بر بهرهگيری از مزایای تجميع واحدهای فناوری و ارتقای
سطح تعامالت علمي ـ فني بين آنان ،حضور در همسایگي پژوهشگاه نيرو و استفاده از امکانات و تجربيات این پژوهشگاه و نيز وجود ارتباط سازماني با
وزارت نيرو و سازمانهای وابسته جهت معرفي محصوالت به آنها ،امتياز ارزندهای است که واحدهای فناور مستقر از آن بهرهمند ميشوند.
عالوه بر این ،سایر حمایت های مرکز در سه دسته به واحدهای فناور تعلق مي گيرد:
الف-حمایتهای پشتیبانی :این خدمات و حمایتها شامل ارائه فضای اداری جهت اسکان و استقرار واحدهای فناور و همچنين خدمات پشتيباني از
قبيل تلفن ،اینترنت ،فضای اتاق جلسات ،خدمات اداری ،اطالع رساني و  ...مي باشد .این خدمات در مواردی با تعرفه مناسب در اختيار واحدها قرار مي
گيرد و در موارد خاص ،شرکتها مي توانند از تخفيف در برخي از این خدمات با تصویب کميتههای ذیربط برخوردار شوند.
ب-خدمات توسعه کسب و کار :این دسته از حمایتها شامل خدمات پشتيباني فني ،خدمات مشاورهای و آموزشي در زمينه های فني ،حقوقي،
مالي و اقتصادی و بازاریابي مي باشد که با استفاده از کارشناسان مرکز به شرکتها و واحدهای فناور متقاضي تخصيص خواهد یافت .همچنين بيشتر
امکانات فني و تخصصي پژوهشگاه نيرو مانند منابع علمي و فني ،متخصصين و پژوهشگران و آزمایشگاهها برای پيشبرد طرحهای واحدهای فناور
مستقر در مرکز قابل بهره برداری است .این دسته از خدمات نيز با تعرفه مصوب مرکز و در موارد خاص با ارائه تخفيف با تصویب کميتههای ذیربط در
اختيار واحدها قرار خواهد گرفت .عالوه بر این شرکتهای مستقر مي توانند با رعایت شرایط و ضوابط مرکز ،از نام و نشان مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی در مکاتبات بازرگاني خود استفاده کنند .در عين حال امکان استفاده از ظرفيتهای بازاریابي ملي و بين المللي مرکز توسعه با هماهنگي
مسؤلين مرکز وجود دارد.
ج -خدمات مالی و اعتباری :این دسته از حمایتها عمدتاً شامل معرفي شرکتهای متقاضي به صندوقهای حمایتي موجود در کشور مي باشد .ارائه
خدمات مالي و تهيه طرح توجيهي جهت ارائه به این صندوقها و نيز تسهيل سپردن تضامين مربوطه در زمره این خدمات قرار مي گيرد .در عين حال در
برخي از موارد خاص و با تصویب شورای مرکز ،امکان تخصيص اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي به شرکتهای متقاضي وجود دارد .اعتبار خدماتي ارائه شده
جهت پرداخت بخشي از هزینههای اسکان و استفاده از خدمات پشتيباني و توسعه کسب و کار در اختيار واحد فناور قرار ميگيرد .ضمناً چنانچه ایدة
محوری واحد فناوری مورد تصویب شورای مرکز قرار گيرد ،امکان تخصيص اعتبار تحقيقاتي در راستای توسعه ایده ،عمدتاً در پرداخت هزینههای خدمات
تخصصي ارائه شده توسط مرکز و پژوهشگاه نيرو صرف ميشود و برای سایر هزینهها فقط در صورت تأمين منابع مالي و در قالب برنامه زمانبندی مورد
توافق وجود دارد .همچنين در برخي از موارد خاص ،امکان همکاری های و مشارکت با طرحهای متقاضي از سوی مرکز نيز وجود دارد.

تعرفه خدمات
تعرفه خدمات قابل ارائه در مرکز ،در بدو انعقاد قرارداد با شرکتها به اطالع آنان رسانيده ميشود .این تعرفهها عمدتاً بر مبنای هزینه تمام شده خدمات
محاسبه گردیده و ارقام منصفانه و معتدلي را تشکيل ميدهد.
تعرفه اسکان نيز بر پایه قيمتگذاری کارشناس رسمي دادگستری تعيين گردیده است که برای ادامه سال جاری تا نيمه سال  ،49بسته به محل اسکان،
شرایط و امکانات آن ،به طور ميانگين ماهيانه از حدود پانصد هزار ریال بازای هر متر مربع شروع ميشود .این ارقام شامل اجاره بهای اسکان به عالوه
خدمات گرمایش ،سرمایش ،آب ،برق ،روشنایي ،تاسيسات ،یک پارکينگ ،فضای سبز ،مشاعات ،نگهباني و امنيت ميباشد.

شرایط پذیرش
 .1نمونه قرارداد استقرار و آیيننامه های مرکز جهت آشنایي متقاضيان با شرایط و ضوابط مرکز در وبسایت  www.eptp.irموجود ميباشد.
 .2پذیرش نهایي و استقرار طرح ،منوط به ارزیابي ایده محوری و تصویب در شورای مرکز ميباشد.
 .3حداکثر مدت زمان استقرار در مرکز  3سال ميباشد .این زمان شامل تمام زمان مورد نياز برای توسعه ایده محوری و نيز بازاریابي و آغاز
فروش محصول است .در عين حال استقرار طرحها ،در شرایط خاص قابل تمدید خواهد بود.
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 .9نحوه حمایت مرکز از واحدهای فناور به صورت حضوری و یا غير حضوری به پيشنهاد متقاضي و تایيد مرکز ميباشد.
 .5در صورت تصویب طرح ارائه شده توسط اشخاص حقوقي ترکيب سهامدارن باید به شرح زیر باشد:
 حداقل یک نفر عضو تمام وقت دارای مدرک کارشناسي ارشد و عضو مؤسس با دارا بودن حداقل  1.%از سهام واحد
 حداقل یک نفر کارشناس خبره یا محقق با سابقه پژوهشي در زمينه تخصصي فعاليت واحد (مشاور یا عضو مؤسس)
 .6انجام فعاليت های جنبي متقاضي خارج از برنامه کاری اعالم شده به مرکز و خارج از راستای ایده محوری ارائه شده ،صرفاً در شرایط خاص با
هماهنگي قبلي با مرکز مجاز است.

تعهدات متقاضي
 .1متقاضي متعهد ميگردد در هر مرحله از ارزیابي طرح ،در صورت نياز به اطالعات تکميلي و یا نياز به ارائه مدارک مثبته ،نسبت به ارائه آنها
در مهلت اعالم شده از سوی مرکز اقدام نماید .بدیهي است در صورت عدم ارائه مدارک درخواستي در مهلت اعالم شده ،درخواست پذیرش
منتفي تلقي ميشود.
 .2در صورت تصویب طرح در شورای مرکز ،متقاضي موظف است طرف مدت نهایتاً  2ماه از تاریخ تصویب شورا ،نسبت به ارائه مدارک حقوقي
شرکتي اقدام نماید.
 .3در صورت تصویب طرح در شورای مرکز و انصراف متقاضي از استقرار در مرکز ،متقاضي موظف است تمامي هزنيههای ارزیابي طرح را با
ترتيبي که مرکز اعالم مينماید پرداخت نماید.
 .9متقاضي موظف است پس از استقرار در مرکز ،در تاریخهای تعيين شده نسبت به ارائه گزارش پيشرفت کار خود اقدام و در ارزیابيهای ساالنه
بصورت مجدانه شرکت و همکاری نماید.
 .5در صورت استفاده از اعتبار خدماتي یا تحقيقاتي ،متقاضي موظف است کل بدهيهای خود را با ترتيبي که مرکز اعالم مينماید تسویه نماید.
اینجانب  .......................................متقاضي استقرار /نماینده متقاضي ،به نمایندگي از شرکت

.......................................

با آگاهي از تمامي

بندهای فوق تعهد مينمایم که پس از موافقت شورای مرکز با استقرار این شرکت در این مرکز ،در اسرع وقت مقدمات الزم جهت استقرار را فراهم
نمایم و در غير اینصورت تمامي خسارات وارده به مرکز را متقبل خواهم شد.
امضاء نماینده واحد فناور

