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دستورالعملحمایتازتوسعه
اشتغالزاییدرشرکتهاینوپایحوزهفاوا

صفحه1
تیرماه1398

دستورالعمل حمایت از توسعه اشتغالزایی در شرکتهای نوپای حوزه فاوا

ماده:1تعریفکلیحمایت
این خدمت اقدام به ارائه تسهیالت قرضالحسنه جهت توسعه فعالیتها و اشتغالزایی شرکتهای نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح
توسعه کسبوکار مینماید .در این طرح به غیر از اعضای مؤسس بایستی تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول
بهکار شوند.
 نوع سیاست حمایتی :تأمین مالی
 نقطه اثر حمایت :توسعه اشتغال در کسبوکارهای موجود (کارآفرینی سازمانی)
 منبع تأمین حمایت :وجوه اداره شده وزارت

ماده:2دامنهشمولحمایت
کلیه شرکتهای نوپا که طرح توسعه کسبوکار آنها مرتبط با حوزه فاوا باشد و شرایط زیر را داشته باشند:
 در سامانه ایران نوآفرین 1ثبتنام کرده باشند.
 بیشتر از نیمی از اعضاء مؤسس و سهامدار آنها قبالً در قالب شرکتهای دیگری از طرحهای حمایتی اشتغالزایی وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات استفاده ننموده باشند.
 هیچیک از اعضاء مؤسس و سهامدار نمیتوانند در بیش از  2مورد عضو سهامدار شرکتهای بهرهمند از طرحهای حمایتی
اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باشند.

ماده:3نوعومیزانتسهیالتحمایتی
 -1-3نوع تسهیالت :وام قرضالحسنه (با کارمزد  4درصد)
 -2-3حداکثر میزان تسهیالت 150 :میلیون تومان
 -3-3شرایط حداکثری بازپرداخت 1 :سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت  2ساله ( 3سال پس از دریافت تسهیالت)
تبصره :دوره بازپرداخت تسهیالت برای تمامی بنگاههایی که حداقل یکی از اعضای موسس آنها جزو اقشار ویژه 2باشند 3 ،سال در
نظر گرفته میشود.
 -4-3وثایق مورد نیاز :مطابق با سطح  1دستورالعمل تعیین وثایق تسهیالت اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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 2اقشار ویژه :خانواده معزز شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،ایثارگران ،توانیابان (معلولین) و افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی
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ماده:4شرایطونحوهارائهتسهیالتحمایتی
 -1-4تائید طرح توسعه کسبوکار توسط سازمان فناوری اطالعات
 -2-4بهکارگیری نیروی انسانی معادل حداقل  1نیروی انسانی تماموقت به ازای هر  30میلیون تومان تسهیالت با تخصیص کد بیمه
بهغیر از اعضاء مؤسس
تبصره  :1نیروهای انسانی جذبشده نباید در  6ماهه منتهی به درخواست شرکت ،دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.
تبصره  :2مجموع اعضاء بیمه شده شرکت در مدتزمان ارائه تسهیالت در هر مرحله نباید از متوسط لیست بیمه شده شرکت در  6ماه
منتهی به ارائه تسهیالت کمتر باشد.
 -3-4تسهیالت در حداکثر  2مرحله در بازههای زمانی مشخص بر اساس دوره بازپرداخت بهشرط حفظ شرایط مندرج در طرح توسعه
کسبوکار و اشتغالزایی پرداخت میشود.
 -4-4میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیالت به شرح زیر است:
سطح

میزان تسهیالت

شرایط ویژه برای طرحهای توسعه

شرایط ویژه مرتبط با طرح توسعه

تسهیالت

درخواستی

کسبوکار مرتبط با اپلیکیشن

کسبوکار در سایر موارد

سطح 1

 30میلیون تومان

سطح 2

 90میلیون تومان

سطح 3

 150میلیون تومان

 کسب بیش از  2،000نصب فعال
 استخدام  1نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه
 کسب بیش از  5،000نصب فعال
 استخدام  3نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه

 ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با فروش
بیشتر از  100میلیون تومان
 استخدام  1نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه

 ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با فروش
بیشتر از  300میلیون تومان
 استخدام  3نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه

 کسب بیش از  8،000نصب فعال (تا سقف  ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با فروش
بیشتر از  450میلیون تومان
 10،000نصب)
 استخدام  5نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه

 استخدام  5نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه

تبصره  :3میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیالت به شرکتهای توسعهدهنده بازیهای دیجیتال به شرح زیر است:
سطح

میزان تسهیالت

شرایط ویژه برای طرحهای توسعه

تسهیالت

درخواستی

کسبوکار بازیهای موبایلی

سطح 1

 30میلیون تومان

شرایط ویژه شرایط ویژه برای
طرحهای توسعه کسبوکار
بازیهای رایانهای
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 استخدام  1نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه
 دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر
 ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با
اساس جدول زیر:
فروش بیشتر از  100میلیون تومان
مدل درآمدی مدل درآمدی  استخدام  1نیروی انسانی تماموقت با
رایگان
خریدنی
کد بیمه
کسب بیش از کسب بیش از
توسعه داده شده در
 2،000نصب  10،000نصب
داخل
فعال
فعال
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سطح

میزان تسهیالت

شرایط ویژه برای طرحهای توسعه

تسهیالت

درخواستی

کسبوکار بازیهای موبایلی

سطح 2

 90میلیون تومان

 استخدام  3نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه
 دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر
اساس جدول زیر:
مدل درآمدی مدل درآمدی  ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با
فروش بیشتر از  300میلیون تومان
رایگان
خریدنی
کسب بیش از کسب بیش از  استخدام  3نیروی انسانی تماموقت با
توسعه داده شده در
 4،000نصب  25،000نصب
کد بیمه
داخل
فعال
فعال
کسب بیش از کسب بیش از
 20،000نصب 100،000
بومیسازی شده
نصب فعال
فعال

سطح 3

 150میلیون تومان

 استخدام  5نیروی انسانی تماموقت با کد بیمه
 دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر
اساس جدول زیر:
مدل درآمدی مدل درآمدی  ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با
فروش بیشتر از  450میلیون تومان
رایگان
خریدنی
کسب بیش از کسب بیش از  استخدام  5نیروی انسانی تماموقت با
توسعه داده شده در
 10،000نصب  50،000نصب
کد بیمه
داخل
فعال
فعال
کسب بیش از کسب بیش از
 40،000نصب 500،000
بومیسازی شده
نصب فعال
فعال

*

بومیسازی شده

*

شرایط ویژه شرایط ویژه برای
طرحهای توسعه کسبوکار
بازیهای رایانهای

کسب بیش از کسب بیش از
 10،000نصب  50،000نصب
فعال
فعال

تعیین نوع بازی بر این اساس که در داخل توسعه داده شده و یا بومیسازی شده است بر اساس استعالم از بنیاد ملی بازیهای

رایانهای صورت خواهد پذیرفت.

تبصره  :4هنگام ارائه طرح توسعه کسبوکار به سازمان فناوری اطالعات ،شرکت نبایستی بیش از  3سال از تاریخ تأسیس آن گذشته
باشد.
تبصره  :5شرکتهای توسعهدهنده اپلیکیشن و بازیهای موبایلی ،حداکثر میتوانند بر اساس  2اپلیکیشن درخواست دریافت تسهیالت
نمایند.
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تبصره  :6پرداخت تسهیالت سطح  1در یک مرحله و درخواست تسهیالت سطح  2و  3به میزان  90یا  150میلیون تومان در 2
مرحله با فاصله زمانی  6ماهه در هر پرداخت بهشرط رعایت ضوابط انجام میشود .در هر مرحله  50درصد میزان تسهیالت پرداخت
میشود.
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تبصره  :7شرکتهای نوپایی که از تسهیالت سطح  1و  2در این دستورالعمل استفاده نمودهاند و شرایط دریافت تسهیالت سطوح
باالتر را پیدا نمودهاند ،میتوانند مابه التفاوت میزان تسهیالت را بهشرط حفظ ضوابط سطح درخواست پیشین ،در قالب تسهیالت
جدید دریافت نمایند .تسهیالت پرداختی جدید بهعنوان تسهیالت جدید در سازمان فناوری اطالعات برای شرکت محسوب نمیشود.

ماده:5گردشکاردریافتتسهیالت
 -1-5ثبتنام در پرتال طرح ملی نوآفرین سازمان فناوری اطالعات توسط شرکت نوپا
 -2-5بارگذاری اطالعات تکمیلی موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال سازمان فناوری اطالعات توسط شرکت نوپا
 -3-5ارزیابی طرح توسعه کسبوکار توسط سازمان فناوری اطالعات در مدتزمان  15روز کاری انجام میشود.
تبصره :عناوین شاخصهای ارزیابی طرح توسعه کسبوکار در سازمان فناوری اطالعات مطابق ماده  6است؛ الزم به ذکر است طرح
توسعه کسبوکار صرفاً از منظر شاخصهای ماده  6این دستورالعمل ،اشتغالزایی و ارتباط با حوزه فاوا بررسی میگردد.
 -4-5در صورت تائید طرح توسعه کسبوکار ،میزان و نوع بازپرداخت تسهیالت توسط متقاضی به عامل مالی جهت ارائه تسهیالت
اعالم میشود.
 -5-5شرکت نوپا مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه مینماید.
 -6-5عامل مالی موظف است در حداکثر  15روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و تائید سازمان فناوری اطالعات مبنی بر آغاز
اجراییسازی طرح توسعه کسبوکار و بهکارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط شرکت ،اقدام به پرداخت قسط اول تسهیالت نماید.
سایر اقساط نیز بر اساس شرایط مشخصشده در بند  4-4به شرکت در مدت زمانهای مشخصشده ارائه میگردد.

ماده:6عناوینشاخصهایارزیابیطرحتوسعهکسبوکار
عناوین شاخصهای ارزیابی طرح توسعه کسبوکار به شرح جدول زیر است.
ردیف

عنوان شاخص ارزیابی

1

تعداد اشتغال ایجاد شده بر اساس طرح توسعه کسبوکار

2

بررسی تطبیق با الزامات ذکرشده در ماده  2و  4مندرج در دستورالعمل

3

تائید انطباق طرح با حوزه فاوا

ماده:7فرآیندارزیابیطرحتوسعهکسبوکاردرسازمانفناوریاطالعات
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مرحله  :1طرح توسعه کسبوکار توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده ،بررسی میشود.
مرحله  :2نتایج و پیشنهادات دبیرخانه به "کمیته تخصصی ارزیابی طرحهای حمایت از اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات" ارائه میشود و تصمیمگیری در مورد میزان تسهیالت ،نحوه بازپرداخت و سایر موارد مرتبط توسط کمیته تخصصی جهت
ارائه به کارگروه وجوه اداره شده انجام میشود.
تبصره :اعضای کمیته تخصصی حمایت از کسبوکارهای جدید شامل افراد زیر هستند:
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 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات (رئیس کمیته تخصصی) یا یکی از معاونان سازمان فناوری اطالعات با حکم رئیس
سازمان
 دبیر کارگروه وجوه اداره شده
 نماینده عامل مالی بنا بر مورد بررسی
 حداکثر  2نفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس کمیته تخصصی
مرحله  :3تصمیمات "کمیته تخصصی ارزیابی طرحهای حمایت از اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات" بررسی و
تصمیمگیری نهایی صورت می پذیرد و جهت اجرا به عامل مالی و سایر نهادهای مربوطه ابالغ میشود.
ماده :8این دستورالعمل در  8ماده و  10تبصره در تاریخ  ................به تائید  ...............رسید و از تاریخ تصویب قابلاجرا میباشد.
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