آشنايي با مرکز رشد

باسمه تعالی

آرمان :استقرار اقتصاد دانش محور مبتنی بر اصول کشاورزی و منابع
طبیعی و کس رتبه ی برتر تولید و کاربرد فناور های ناو ان باخاش
کشاورزی و منابع طبیعی در شیال کشور
پارک علم و فناوری گیالن

سازمان تحقیقات ،آموزش و رتویج کشاورزی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن

معرفی مرکز رشد واحداهی فناور کشاورزی و منابع طبیعی گیالن

ماموريت :بهره گیری از ساز و کارهای مناس برای توسعه مؤساسات
دانا ی محور در راستای برقراری ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و تولیادی
حوزه کشاورزی و منابع طبیعی باا رو کارد توساعه فنااوری و اقتاصاد
بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ا جاد اشتغال مولد و تخصصی
اهداف:


مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی گیالن باا حایاا ا
دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان متبوع ،حسا درواواسا
تاسیس مرکز رشد توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن
و نیز دروواس پارک علم و فناوری استان گیالن و تشر ک مسااعای و
پیگیری های مجدانه هر دو دستگاه ،نها تاً در وزارت علوم ،تحقایاقاات و
فناوری و سازمان تحقیقات ،آموزش و ترو ج کشاورزی به تصاو ا و باا
تا یدات الهی و هیزمان با سی وچهارمین فجر انقالب اسالمای ا اران در
تار خ  31/3933931افتتاح گرد د .بی شک تاسیس ا ن مرکز در اساتاان
گیالن به عنوان کی از قط های مهم کشاورزی کشور باا حادود 014
هزار هکتار اراضی کشاورزی و رتبه چهارم کشوری از نظر نسبا اراضای
کشاورزی به کل وسع استان (حدود  14درصد) ،و تولید ساالنه بیش از
 2میلیون و  044هزار تن تولیدات کشاورزی ،دامی و شیالتای ،و نایاز
اشتغال حدود  04درصد از جیعی شاغل استان در بخش کشااورزی (
 22درصد باالتر از میانگین کشور) ،در سا ه وجود موسسات تاحاقایاقاات
استانی ،ملی و بین الیللی ،و مراکز آموزشی و دانشگاهای زمایاناه سااز
افزا ش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی با محور اقتصاد دانش بنیان
وواهد بود .بر ا ن اساس ،مرکز رشد کشاورزی ومنابع طبایاعای اساتاان
گیالن آمادگی دارد تا با جذب و پذ رش هسته ها و واحدهای فناور ،نقش
وود را در مسیر توسعه کشاورزی استان ا فا نیا د .انشاا...



تجاری سازی نتا ج تحقیقات کاربردیکشاورزی و منابع طبیعای
و تولید ثروت
تبد ل دستاوردهای پژوهشی به طارح هاای کاارآفر ن و ا جااد
زمینه ی کاارآفر نی و حیا ا از ناوآوری و والقیا نیروهاای
محقق جوان مبتکر



توسعه شرک



کیک به رونق اقتصاد کشور ،بو ژه در اساتان گیاالن و منطقاه
شیال کشور مبتنی بار فنااوری تولیاد و توساعه ی محاصوالت
کشاورزی و فرآ ند های فناوری قابل عرضه به بازار

های فناور دانش بنیان



ا جاد فضای الزم جه گاسترش و رشاد واحادهای کوچاک و
متوسط دانشمحور و فناور فعال در زمینههای فناوری



نهاد نه کردن ارزش آ نده پژوهی در کلیه تاصییم ساازی هاا و
تصییم گیری های مسئولین و توسعه ا ن تفکر در جامعه

مرکز رشد واحدهای فناور برای کارآفر نان و واحدهاای کاوچاک و
متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ا ده های قاابال تاجااری
شدن هستند ،برای مدت چند سال اطالعات و مشاوره های ضاروری و
نیز ودمات و تجهیزات مناس را برای رشد و ارتقای آنها ارا ه داده و
آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده مای کاناد.
واحدهای فناور نوپا در طی دورة حضور در مرکز رشد ،با اساتافااده از
دستاوردهای تحقیقاتی ،به منظور دستیابی به دانش فنی و آماادگای
برای تولید محصول ا ودمات ،تالش وواهند کرد .در ا ن دوره ،مرکاز
رشد عالوه بر ارا ه امکانات و ودمات پشتیبانی ،هدا و ناظاارت بار
فعالی ا ن واحدهای فناوری را نیز به عهده وواهد داش .

دورة رشد مقدماتي
واحدها ی که در شناسا ی ا دة محوری ابهاماتی داشته باشند و اا
جه تکییل تیم کاری وود نیاز به زمان داشته باشند ،میتوانند به
عنوان هسته های فناوری برای ورود به دورة رشد مقدماتای اقادام
کنند .ا ن دوره ،دوره ای حداکثر  6ماهه اس که در آن ،به افراد و
ا گروه های مستعدی که دارای ا ده های نوآورانه صنعتی هستناد،
مشاوره و آموزش های الزم برای آشنا ی با بازار ،شنااساا ای گاروه
کاری ،تثبی ا ده کاری و هو حقوقی مستقل داده می شود.
مساتاقال
در صورت موفقی در ا ن دوره مقدماتی و کس هو
حقوقی ،واحدهای نوپا می توانند متقاضی استقرار در مارکاز رشاد
شوند .زمان ا ن دوره تا  /ماه قابل افزا ش اس .
دورة رشد
واحدهای متقاضی استقرار در مرکز رشد ،چنانچه شرا ط پذ رش را
داشته باشند ،می توانند برای ورود به دورة رشد اقادام کاناناد .در
صورت پذ رش دروواس متقاضی ،شرط استقرار در مرکز رشاد و
بروورداری از ودمات ا ن دوره ،داشتن ماهی حقوقی و ا آمادگای
برای ثب شرک 9مؤسسه میباشد .مدت دورههای رشد ،حاداکاثار
سه سال اس که با شرا ط و ژه میتواند تا دو سال د گر تایاد اد
شود .ارا ة ودمات در قبال پرداو هز نه و بر اساس تعارفاه هاای
مصوب صورت میگیرد.
مخاطبان
اولو پذ رش واحدهای فناور و موسسات دانش محور باا لاحاا
نیودن موارد ز ر انجام می پذ رد :


شرک های دانش بنیان و هسته های فناور مستقل ناوپاا باا
ا ده محوری مورد نیاز استان در حوزه هاای بارناج ،چاای،
ز تون ،ابر شم ،شیالت و آبز ان ،دام و طیور ،چوب و عالاوم
جنگل ،گیاهان دارو ی و صنا ع وابسته با آنها (در دوره رشاد
مقدماتی ا رشد).



دانشجو ان ،نوآوران بخش وصوصی و محققان و اعضای هیئا
علیی واحدهای تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترو ج کشاورزی.



واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به دانشگاه ها ،صنا اع و اا
دستگاه های اجرا ی.

پذيرش واحد
پذ رش واحد در مرکز رشد بر اساس نتا ج ارز ابی شورای مرکز رشاد
کشاورزی و منابع طبیعی از نظر ترکی نیروی انسانی ،ا ده ماحاوری
و برنامه کاری ارا ه شده ،به شرح ز ر صورت می گیرد:
 ترکی نیروهای هیکار و سهامداران واحد :حداقل دو نفر اعضاای
تیام وق شامل - :ک نفر با مدرک کارشناسی ارشد اا بااالتار
(عضو موسس با داشتن سهام معین) - ،ک نفر کارشناس ا باالتر
(عضو هیات موسس ا هیکار) و حداقل ک نفر کارشناس وبره و
ا محقق با تجربه در زمینه تخصصی ،اقتصادی و تحقیقات توسعاه
ای در زمینه فعالی واحد (مشاور ا عضو هیات موسس).
تبصره  :شرا ط باال در وصوص مدرک تحصیلی ،در صاورت وجاود
افراد والق و نوآور می تواند با تشخیص کییته پذ رش تغیایار
کند.


ا ده کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی.



برنامه کاری مناس و متناس با موضوع فعالی .

الزامات در پذيرش واحدها
 دانستن ا ده های کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی.

خدمات مرکز رشد به واحدهاي فناوري
ودمات پشتیبانی( -ودمات اسکان ،دسترسی به تلفن و دورنگار ،مبلیاان
اولیه فضاها ،کارپردازی و ودمات دبیروانهای ،امکان استفاده از اتاق هاای
کنفرانس ،تجهیزات سیعی و بصری و دستگاههای فتوکپی و تکثیر).
ودمات اطالعرسانی( -دسترسی به ا نترن  ،دسترسی به کاتااباخااناه و
مراکز اطالع رسانی و نرمافزارهای را انهای).
ودمات مشاورهای و آموزشی( -مشاورههای مد ر تی ،مالی ،باازرگاانای و
بازار ابی ،ودمات حسابداری و حقوقی ،برگزاری سیینار و ا کارگاه هاای
آموزشی مورد نیاز برای شرک های تازه تاسیس).
ودمات پشتیبانی فنی( -ارا ة ودمات فنی و مهانادسای ،اساتافااده از
امکانات آزما شگاهی و کارگاهی).
ودمات مالی و اعتباری( -امکان استفاده از اعاتاباارات وادمااتای و
تحقیقاتی ،کیک به دسترسی به منابع مالی و جاذب سارماا اه گاذاران،
تسهیل نیودن جذب طرح ها و پروژههای تحقیقاتی).
تبصره . 3میزان حیا های مالی و نحوه تخصیص آن در آ ایان نااماه
مربوطه تعیین می گردد.
تبصره  . 2ودمات فوق الذکر در حد مقدورات مرکز رشاد و بار اسااس
تعرفه های مناس ارا ه می گردد.

بر اساس مصوبه سال  31/3هیات امنای منطقه ک فانااوری ،ساقاف
حیا مالی از واحدها و هسته های فناور به تفکیک::

 داشتن نیروی انسانی متخصص مرتبط با زمینه فعالی واحاد باه
صورت تیام وق در هیات موسس.




 14میلیون ر ال برای هر هسته فناور اس .

 داشتن نیروی متخصص با تجربه حداقل به عنوان مشاور.

تعهدات واحد به مرکز رشد

 داشتن بازار کار مناس .



رشد کیی و کیفی واحد طبق برنامه ارا ه شده توسط واحد طی زمان
استقرار در مرکز رشد.



وروج واحد از مرکز رشد پس از دوره رشد ( 1تا  5سال).

 تعر ف فعالی های واحد در محدوده فناوری.
آمادگی ثب
مقدماتی.

ک شرک  9موسسه برای استاقارار در دوره رشاد

 باز پرداو حیا

های مالی در افتی در دوره حضور در مرکز رشد مطاباق

آ ین نامه های مربوطه.
 پرداو هز نه های ودمات در افتی بر اساس تعرفه ها در موعد مقرر.
 هیکاری با مرکز رشد در ارز ابی دوره ای از روند رشد واحد.
مقررات خروج از مرکز رشد
 ارا ه گزارش فعالی

های انجام شده در دوره رشد توسط هستاه اا واحاد

فناور.
 ارز ابی گزارش پا ان دوره رشد توسط ناظر ،مد ر مارکاز رشاد و شاورای
تخصصی فناوری مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی.
 تعیین ضر بازپرداو اعتبارات حیا تی مطابق دستورالعیل مارباوطاه و
ابالغ به هسته ا واحد فناور.
 تکییل فرم تسو ه حساب توسط شرک و انجام مراحل تسو اه حسااب در
امور مالی پارک علم و فناوری گیالن.

اعتبار حمايت از واحدهاي فناور کشاورزي و منابع طبیعي

 544میلیون ر ال برای هر واحد فناور اس .

 داشتن شخصی حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشاد و

 انعکاس ارتباط واحد با مرکز رشد ،به نحو مناس در کلایاه ماکااتاباات و
مدارک با استفاده از سربرگ و کارت و ز (مطابق فرم استاندارد مارکاز
رشد).

نشاني :رشت ،کیلومتر  01جاده تهران ،روبروی
دانشکده تربیت بدنی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی استان گیالن ،طبقه اول ساختمان مرکزی،
مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی
گیالن
تلفن -1111006 :داخلی 862
فاکس1111116 :
آدرس اینترنتیwww.gstp.ir :و http://gilan.areo.ir
پست الکترونیکیgai@gstp.ir:

