فرایند پذیرش در دوره پیشرشد مرکز نوآوری و رشد شهرستان بم

فرایند پذیرش در دوره پیشرشد
دوره پیشرشد ،دورهای  6ماهه اسد هه در ن هه ردد اا ارداد و اا واد،های رااور متددی،ی هه دارای اا،ههای نونورانه هتدان،
مشداوره و نموش های الشم هدای نشدااا ها هاشار (تهیه طدح هتد و هار) شدااسداا ودوه هاری پدور

تثبی اا،ه هاری و ااجاد

هوا متددل دلوی متددل (تب شدده ) داده م شدود شما اا دوره هه تشدصیم م،اد مدهر رشد ،هدای مدلاندیا د،اهثد
هدای  3ماه داگد یاه تم،ا ،اس

دوره پیشرش ،اك دوره نشمااشى اس

اود واد ،رااور مدلاند هه تشدصیم ودوه ارشااو و شدورای مدهر رشد ،شدداار ورود هه دوره رشد ،را داشدده هاشد ،م توان ،ه،و
وذران ،دوره پیشرش ،وارد دوره رش ،شود
مراحل پذیرش در دوره پیشرشد

شکل  :1مراحل درخواست پذیرش در دوره پیشرشد

1

فرایندانعقاد قرارداد اجاره مرکز نوآوری و رشد شهرستان بم

فرایند انعقاد قرارداد استقرار
واد،های رااور پذاد

ش،ه در مدهر رش ،جه شدوع ریالی خود در مدهر هاا ،جه عل ،یدارداد اسدلدار ها پارک علم و

رااوری اسدا هدما مداد نشا داده ش،ه در شک  2انجام دها ،مدهر رش ،اش اسدلدار واد،های پذاد

ش،ه ه،و ارائه

یدارداد اسدلدار و اجاره هه ن مدهر میذور اس
مراحل انعقاد قرارداد استقرار
عل ،یدارداد اسدلدار ماوط هه پذاد

و امضای صورتجلته م هاش،

واد ،رااور در جلته پذاد

یدارداد اسددلدار مایل ،شد،ه در مددله پیشرشد ،هی ،اش وذران ،مددله پیشرشد 6( ،ماه هی ،اش جلتده پذاد ) مالضد شد،ه و در
صدور تم،ا ،دوره پیش رشد ،یدارداد هااتدد هدای شما موردن د تم،ا ،شدود و در صدور پذاد

واد ،در شدورای مدهر رشد،

هدای ورود هه دوره رشد ،یدارداد اسددلدار مدهوط هه دوره رشد ،هااتدد مایل ،شدوم ،و ها یدارداد یبل مجاش هه ریالی در مدهر رشد،
نم هاشا،

شکل  :1مراحل عقد قرارداد استقرار

مدارک موردنیاز جهت عقد قرارداد استقرار در مرکز رشد واحدهای فناوری
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جدول  :1مدارک موردنیاز جهت انعقاد قرارداد استقرار در دوره پیشرشد

دوره پیش رشد
مدارک ضمانت

مدارک مدیر واحد

مدارک ضامن

اص وهپ شااساامه و
هپ هار مل

اص و هپ شااساامه و
هپ هار مل

هارما :،دکم هاروراا و ریش دلوی
هاس :جواش هت و نامه اتحاداه
سفده هه مبلغ  120 000 000راال

مبلغ و مدت قرارداد

 80 000 000راال
6ماه و یاه تم،ا،تا  3ماه

جدول  :2مدارک موردنیاز جهت انعقاد قرارداد استقرار در دوره رشد

دوره رشد (سال اول تا سوم)
مدارک کلیه اعضاء
هیئت مدیره
اص وهپ شااساامه و
هپ هار مل

مدارک ضامن

مدارک شرکت

مدارک ضمانت

اص وهپ شااساامه
و هپ هار مل

هپ اساساامه
شده هپ نوه
نخدا تغییدا
شده

هارما ،دولد  :ریش دلوی
دکم هاروراا و تیه،
دتاه،اری
سفده سالیانه مبلغ
 225 000 000راال هدای هد
یدارداد

مبلغ و مدت
قرارداد
 150 000 000راال
هد یدارداد اك ساله

تذکرات:
 سفده هاا ،ه،و مهد مبلغ هانك هاش ،و در دضور م،اد مال پارک م،اد واد ،و نام امضاء وددد مبالغ  10میلیو هه هاال تیه ،دتاه،اری نیاش اسمتن چک
در وجه هانك مل اادا شیبه هدما جه وارار هه دتاو  2172453820001هاام درنم ،اخدصاص پارک علم و رااوری
دانشگاه تحصیال تکمیل ه ،شبا IR 220170000002172453820001
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