شتابدهی و دریافت اعتبارنامه شرکت خالق

راهنمای
شتابدهی و
دریافت اعتبارنامه
شرکت خالق
مقدمه
ظرفیــت بــاالی شــرکتهای خــاق در
ایجــاد و رونــق اشــتغال کشــور و بــه
منظــور حمایــت از شــرکتهای فعــال در
حــوزهی صنایــع خــاق ،معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری را بــرآن داشــت،
تــا در راســتای ایجــاد و ارتقــای زیس ـتبوم
نــوآوری و کارآفرینــی بــه منظــور توســعه
اقتصــاد دانشبنیــان در چارچــوب
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و
تدابیــر مقــام معظــم رهبــری ،بــا برنامــه
ریــزی ،ارایــه و تصویــب برنامــهای بــا
عنــوان برنامــه توســعه زیســت بــوم
ّ
شــرکتهای خــاق ،بیــش از پیــش توجــه
بــه ایــن حــوزه از صنایــع را در دســتور کار
ّ
خویــش قراردهــد و تحــت برنامــه مصــوب
مذکــور ،راهکارهــای سیاســتی و حمایتــی
را در ایــن حــوزه ایجــاد و تســهیل نمایــد.

خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق بــه عنــوان مبــادی رســمی و بــا مجــوز از معاونــت علمــی و فناوری
ریاســت جمهــوری ،متقاضیــان دریافــت اعتبارنامــه شــرکت خــاق را از سراســر کشــور پذیــرش
کــرده و میکوشــد بــا رشــد و شــتابدهی ّ
موسســات و شــرکتهای متقاضــی ،شــرایطی
فراهــم آورد تــا در اســر ع وقــت ایــن شــرکتها اعتبارنامــه شــرکت خــاق را دریافــت نماینــد.
ّ
موسســات ،مراكــز و شــركتهای رســمی كــه در حــوزه فرهنــگ و صنایــع خــاق ،فعاليــت
نوآورانــه داشــته باشــند میتواننــد اعتبارنامــه شــرکت خــاق دریافــت نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی پــس از تاییــد توســط هیــات داوران خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق ،از
طریــق ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق ،اعتبارنامــه شــركت خــاق دريافــت
خواهنــد كــرد.
شــرکتهايی کــه از ایــن طریــق اعتبارنامــه خــاق دریافــت نماینــد عــاوه بــر دريافــت خدمــات
و امتيــازات مصــوب معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت جمهــوری ،عضــو شــبکه ملــی فنــاوران
فرهنگــی شــده و از برخــی خدمــات فراگیــر خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق از قبیــل :مطالعــات
تکمیلــی ،اعتبــار معنــوی ،خدمــات اســپینآف ،خدمــات و طر حهــای آرنــدی و ...بهــره خواهنــد
گرفــت.
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شرایط الزم
بــرای دریافــت اعتبارنامــه شــرکت خــاق ،الزم اســت شــرایط زیــر کســب شــده
باشد.
الف :شخصیت حقوقی
ّ
دارای شناســه ملــی شــرکت در یکــی از انــواع شــرکتهای خصوصــی
(ســهامی عــام ،ســهامی خــاص ،بــا مســولیت محــدود ،موسســه،
تعاونــی) ،لوگــو و نشــان ،پروانــه فعالیــت (نســبت بــه محصــول و
خدماتــی كــه نیــاز بــه پروانــه دارد).

ب :تمایز نوآورانه
فعالیتهــای شــرکت بایــد دارای ارزش فرهنگــی و نــوآوری در حــوزه
صنایــع فرهنگــی و خــاق باشــد بــه گونــه ای کــه تمایــز محسوســی بــا
فعالیــت شــرکت هــای مشــابه داشــته باشــد.

ج :موفقیت
بــه طــور معمــول شــرکت بایــد دارای محصــول موفــق و عرضــه شــده
بــه بــازار و یــا خدمــت تعریــف شــده و در حــال ارئــه بــوده و بــه درآمــد
اولیــه رســیده باشــد.
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”

”

در یــک فرایند
چندماهــه شــرکت و
موسســه فرهنگــی شــما
اعتبارنامــه
شــرکت خــاق دریافت
خواهــد کرد و در ســطح
ملــی به جایــگاه ویژه
دســت خواهــد یافت.

فرایند پذیرش و شتابدهی
ثبت تقاضا در سایت خانه خالق و نوآوری اشراق به نشانی
noavari.dte.ir
خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق بــا همــکاری و مســاعدت مشــاورین و
ّ
منتورهــای تخصصــی میکوشــد فراینــد رشــد ،شــتاب دهــی و تکمیــل
پرونــده کســب و کار شــرکت را دنبــال کــرده و شــرایط دریافــت اعتبارنامــه
شــرکت خــاق را بــرای متقاضــی فراهــم نمایــد.
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حوزههای مورد حمایت
صنایـع خالق
1

بازی ویدیویـی و موبایلی

2

انیمیشن و فیلم

3

پینمایـی (کمیک استریپ)

4

بازی ،اسباببازی و سرگرمی

5

واقعیت افزوده،
مجازی ،ترکیبی

6

رسانههای صوتی و تصویری

7
8
9
10
11
12
6

آموزش ،یادگیری ،اشتغال

طراحی ،معماری و ساختمان

صنایع دستی ،گردشگری
و میراث فرهنگی

هنرهای تجسمی و نمایشی

کتاب ،تولید محتوا،
چاپ و نشر

تولید محتوای
صوتی و تصویری

13

مد و پوشاک

14

گیاهان دارویی و طب سنتی

15

خدمات فناوری اطالعات

16

فروشگاه و نمایشگاه

17

ملزومات پزشکی و
تجهیزات توانبخشی

18

خدمات شهری و منزل

19

حمل و نقل و جابجایی

20

سالمت و سبک زندگی

21
22
23
24
25
26
27
28

مشاوره خدمات کسبوکار

مالی ،سرمایهگذاری ،بیمه

تبلیغات و بازاریابی

خوراک و نوشیدنی

محیط زیست و انرژی

گیاهان ،کشاورزی ،دامپزشکی

خدمات زیرساخت توسعه
کسبوکار صنایع خالق

سایر صنایع خالق و فرهنگی
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پارامترهای
نوآوری و
خالقیت
#

دسته ها

پارامترها

1

اشتغال و بهره وری

 .1دارای پتانسیل در ایجاد اشتغال (ایجاد اشتغال بیش از
 50نفر)
 .2ایده نوآورانه در افزایش بهرهوری ،کاهش هزینه و
صرفه جویی
 .3مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف آن
 .4محصول یا ایده نوآورانه یا استراتژیک در کشور یا جهان
 .5ایجاد موقعیت رقابتی مبتنی بر نوآوری
 .6توسعه دهنده (بازار) سایر محصوالت
 .7افزایش کیفیت یا ایمنی محصوالت و خدمات
 .8کاهش انواع ریسک
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2

ارائه الگوهای نوین

 .1الگوهای نوآورانه کسب و کار (مانند اپلیکیشن های
خدماتی نوین)
 .2الگوهای نوین بازاریابی ،تحلیل بازار ،سنجش نظر و
تقاضای مشتریان
 .3ایجاد ارزش افزوده باال در محصول یا سایر محصوالت
 .4الگوهای نوآورانه پشتیبانی و توسعه کسب و کارها
 .5الگوهای نوآورانه در زمینه توسعه فرایندها و خدمات
مالی
 .6الگوهای نوآورانه مرتبط با آموزش و یادگیری
 .7الگوهای نوآورانه توسعه سالمت و بهداشت و درمان

3

محصوالت
فرهنگی و هنری

 .1محصوالت فرهنگی و هنری نوآور و پیچیده (انیمیشن،
ویدئو گیم)
 .2محصوالت فرهنگی و هنری نوآور و دارای اهمیت
توسعه فرهنگی

4

ارائه راه حل
برای مشکالت

5

بانک داده

 .1حل مشکالت و معضالت اجتماعی و فرهنگی
 .2حل مشکالت و معضالت زیست محیطی
 .3حل مشکالت و معضالت حمل و نقل و ترافیک
 .4تقویت یا توسعه صادرات

 .1ایجاد بانک داده بزرگ با سیستم های هوشمند تحلیل و
گزارش دهی Big Data
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فهرست خدمات معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به
شرکتهای خالق
خدمت

1
1

توسعه بازار
دسته

1

بازار داخلی

زیرمجموعه

تبلیغات

عناوین حمایت ها

 .1حمایت مالی از ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی شرکت های خالق
 .2حمایت از معرفی شرکت های خالق در رسانه استارتاپی شنبه
 .3حمایت از تبلیغات با استفاده از پلتفرم تبلیغات آنالین یکتانت
 .4معرفی شرکت های خالق در وب سایت اکوموتیو
 .5خدمات تولید و نشر محتوا همراه با تخفیف ویژه شرکتهای خالق
 .6معرفی و ترویج شرکت های خالق در رسانه زیست بوم خالق
 .7ارائه خدمات آخرین خبر ،حامی رسانه ای شرکت های خالق

1

دسته

2

بازار داخلی

زیرمجموعه

تحقیقات بازار داخلی

عناوین حمایت ها

 .1حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار داخلی

2

دسته

صادرات

1
عناوین حمایت ها

 .1ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی (ویژه شرکت های صادراتی)
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زیرمجموعه

تبلیغات

2

دسته

زیرمجموعه

2

صادرات

مشاوره

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره صادرات و واردات (خالق صادراتی)
 .2مشاوره رایگان ویژه شرکت های خالق صادراتی
 .3ارزیابی آمادگی صادرات

2

دسته

زیرمجموعه

3

صادرات

نمایشگاه

عناوین حمایت ها

 .1اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری
 .2حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی و تجاری منتخب داخلی
 .3حضور مستقل در نمایشگاههای خارجی ویژه شرکت های خالق صادراتی

2

دسته

4

صادرات

زیرمجموعه

جذب

عناوین حمایت ها

 .1جذب ایرانیان خارج از کشور

2

دسته

5

صادرات

زیرمجموعه

سازمان توسعه تجارت

عناوین حمایت ها

 .1بسته حمایتی سازمان توسعه تجارت

3

دسته

1

تبادل فناوری

زیرمجموعه

ارزشگذاری

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره رایگان ارزش گذاری و تبادل فناوری
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خدمت

2
1

تسهیل فضای کسبوکار
دسته

استقرار

1

زیرمجموعه

اماکن

عناوین حمایت ها

 .1استقرار در اماکن با کاربری مسکونی
 .2استقرار در پارک ملی علوم ،فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

1

دسته

استقرار

2

زیرمجموعه

مشاوره

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمه صنعتی ،پارکها و مراکز رشد

2

دسته

اداری

1

زیرمجموعه

منابع انسانی

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره منابع انسانی (رایگان)
 .2مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی
 .3مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی

2

دسته

اداری

2

زیرمجموعه

مالیات

عناوین حمایت ها

 .1خدمات مالیات و مالی و اداری

2

دسته

اداری

3
عناوین حمایت ها

 .1مشاوره بیمه تامین اجتماعی ،هیأت تشخیص مطالبات بیمه
 .2خدمات بیمه تکمیلی
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زیرمجموعه

بیمه

دسته

2

4

اداری

زیرمجموعه

عارضهیابی

عناوین حمایت ها

 .1عارضه یابی بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کار
 .2مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار
 .3مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی
 .4خرید نرم افزار های اداری  ،مالی و حسابداری

دسته

2

5

اداری

زیرمجموعه

حقوقی

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)
 .2خدمات حقوقی

2

دسته

6

اداری

زیرمجموعه

نظام وظیفه

عناوین حمایت ها

 .1تسهیالت نظام وظیفه تخصصی ویژه شرکت های خالق

3

دسته

1

محصوالت

زیرمجموعه

طراحی صنعتی

عناوین حمایت ها

 .1طراحی صنعتی و ساخت قالب
 .2طراحی صنعتی محصول و طراحی بسته بندی
 .3مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی

3

دسته

محصوالت

2

زیرمجموعه

مشاوره

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره فنی محصوالت
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3

دسته

3

محصوالت

زیرمجموعه

آزمایشگاهی

عناوین حمایت ها

 .1ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های خالق

4

دسته

1

مجوزها

زیرمجموعه

مشاوره

عناوین حمایت ها

 .1پروانه بهداشت از اداره کل تجهیزات پزشکی

4

دسته

2

مجوزها

زیرمجموعه

تسهیالت

عناوین حمایت ها

 .1مجوزها ،تاییدیه ها و استانداردها
 .2حمایت های مالی و فنی جهت اخذ گواهینامههای الزم
 .3مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکیCE ،
 .4انواع  ISOو ...

5

دسته

1

فناوری

زیرمجموعه

فناوری

عناوین حمایت ها

 .1خدمات طراحی سایت و بهینه سازی (سئو)
 .2ارائه خدمات هاست ایران ویژه شرکتهای خالق
 .3خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس

6

دسته

1

آموزشی

زیرمجموعه

آموزشی

عناوین حمایت ها

 .1حضور مستقل در دوره های آموزشی و سمینارها تا سقف  1میلیون تومان در سال
 .2نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
 .4حمایت از حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی

14

خدمت

3
1

خدمات پشتیبانی ،تامین مالی و جذب سرمایه
دسته

1

تسهیالت

زیرمجموعه

ضمانت نامه

عناوین حمایت ها

 .1مزایده و مناقصه
 .2حسن انجام تعهدات
 .3پیش پرداخت

1

دسته

2

تسهیالت

زیرمجموعه

جذب سرمایه

عناوین حمایت ها

 .1جذب سرمایه طرح های خالق ونوآور

1

دسته

3

تسهیالت

زیرمجموعه

مشاوره

عناوین حمایت ها

 .1مشاوره تامین مالی و طرح تجاری

1

دسته

4

تسهیالت

زیرمجموعه

خدمات ارزی

عناوین حمایت ها

 .1افتتاح حساب پی پال برای شرکت های خالق و دانش بنیان با  30درصد تخفیف
 .2انجام خدمات پرداخت ارزی با  40درصد تخفیف روی کارمزد ایرانیکارت
 .3افتتاح حساب بین المللی برای شرکت های خالق و دانش بنیان با  20درصد تخفیف

منابع جهت مطالعه بیشتر:

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریisti.ir :
ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت سازstdc.isti.ir :
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیانfarhang.isti.ir :
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالقircreative.isti.ir :
صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالقcidfund.ir :
سامانه خدمات توانمند سازیbizservices.ir :
کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوریtesc.ir :
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02531154110
noavari.dte.ir

اســکــن کــنـیــد

09932065159
noavari@dte.ir

02531155675

