« باسمه تعالی »

«شیوهنامه اجرایی سومین فراخوان حمایت از شرکتهای زیست بوم دانشگاه آزاد اسالمی»
مقدمه
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک نهاد پویا و انقالبی در سیر تکامل خود در هر مقطعی متناسب با نیازهاي کشور در تالش بوده
تا وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد .در همین راستا تالشهایی جهت تاسیس یک نهاد مالی مستقل و متمرکز بر حمایت
از طرحهاي تولیدي و پژوهشی این خانواده بزرگ صورت گرفت .از اینرو صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی
دراواخر سال  1399بطور رسمی ثبت و شروع به فعالیت نمود.
صندوقهاي پژوهش و فناوري با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرحها و شرکتهاي فناور با اخذ مجوز از هیئت
محترم وزیران شروع به کار نمودهاند .با توجه به تخصصی بودن حوزههاي فنی یا جغرافیایی ارائه خدمات فوقالذکر؛ نهادهاي
مختلف دولتی ،عمومی یا خصوصی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و راهاندازي صندوق نمودهاند.
دانشگاه آزاد اسالمی نیز به عنوان بزرگترین خانواده دانشگاهی کشور ،از این امر مستثنا نبوده و با هدف ارائه خدمات بهتر و
سهلالوصولتر به جامعه مخاطبان خود و تغییر مسیر از "آموزشمحور" بودن به رویکرد "دانشگاه کارآفرین" اقدام به تاسیس
صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی با هدف ارائه انواع خدمات حمایتی در حوزههاي مالی ،توانمندسازي ،تجاريسازي
خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی در تمام حوزه هاي جغرافیایی و فناوري در سطح کشور نموده است.
همچنین ،به منظور همافزایی حداکثري میان بازیگران اصلی زیستبوم نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی ،در جهت ارائه هرچه بهتر
این خدمات به به ذي نفعان این زیست بوم ،از ظرفیت خبرگان در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و پارک علم و فناوري دانشگاه
آزاد اسالمی نیز بهره جسته است.
در این راستا ،دو فراخوان از مجموعه فراخوانهاي ارائه خدمات تسهیالت به طرحهاي فناورانه شرکتهاي فعال در زیست بوم
فناوري دانشگاه آزاد اسالمی ،در تیر و مرداد(فراخوان اول درمجموع  7میلیارد ریال) و در آبان و آذر(فراخوان دوم درمجموع
 21میلیارد ریال) سال جاري برگزار گردید و مطابق با شیوهنامه فراخوان ،تسهیالت به طرحهاي برگزیده پرداخت گردید.
در راستاي ادامه رسالت این صندوق ،فراخوان سوم با مجموع مبلغ  80میلیارد ریالی ( 15میلیاردریال آورده نقدي و 65
میلیاردریال آورده غیرنقدي در قالب ضمانتنامه) در دي و بهمن سال جاري در قالب مشارکت مدنی ،برگزار خواهدشد.
اهداف
بهرهگیري از ظرفیتهاي دانشگاه آزاد اسالمی به منظور زمینهسازي در جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی و پژوهشی به
سمت دانشگاهی کارآفرین متکی بر دانش ،فناوري و نوآوري ،ارتقاي بهرهوري از ظرفیتهاي بالقوه موجود زیستبوم دانشگاه
آزاد اسالمی در سراسر کشور ،سرمایهگذاري نقدي و غیر نقدي در قالب مشارکت خصوصاً در طرحهاي دانشبنیان ،مشارکت
مستقیم خطرپذیر در طرح هاي فناورانه ،ایجاد بستر الزم براي تجاريسازي فعالیتهاي فناورانه؛ عمده خدماتی است که در
برنامه ها آتی دردست تصمیم و اقدام است .در همین راستا دانشگاه آزاد اسالمی ،ضمن آماده سازي بسترهاي مهارت افزایی و
نوآوري ،زمینه حمایت از ایدههاي نو ،دانشبنیان و تجاريسازي و سرمایهگذاري را ایجاد خواهد نمود و بازار نوینی در حوزه
کسبوکارهاي خرد و کالن را در کشور طراحی می نماید .در این مقطع با وجود بیش از  100مرکز رشد ،صدها محصول
دانشبنیان و ظرفیت عظیم علمی و سختافزاري در واحدهاي سراسر کشور زیرساخت بسیار مناسبی جهت ایجاد شبکه سراسري
نوآوري و فنآوري فراهمشده است.
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بصورت کلی اهداف اجراي این فراخوان و البته سلسله فراخوان هاي پیش رو در حوزههاي مختلف فناوري شامل موارد ذیل
خواهد بود:
✓ شناسایی و حمایت از طرحهاي فناورانه در زیستبوم خانواده دانشگاه آزاد اسالمی.
✓ توانمندسازي و منتورینگ ایدهها ،طرحها و شرکتها بر حسب اولویتهاي صندوق پژوهش و فناوري.
✓ ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در مشارکتهاي حقوقی و مالی در فراخوانهاي آتی.
✓ تقویت توان مالی (نمونه سازي ،تحقیق و توسعه و غیره) شرکتهاي زیر مجموعه دانشگاه ازاد اسالمی
✓ سهولت دریافت تسهیالت نسبت به نهادهاي مالی مشابه ،بواسطه حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از شرکتهاي
زیرمجموعه ،اعضاي محترم هیئت علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی.
شورای سیاست گذاری
صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سیاستگذار فراخوان و تمامی موارد مطابق با مصوبات
هیئت مدیره محترم صندوق اجرا خواهدشد.
مسئولیت اجرا
مسئول اجرا در تمام مراحل ،صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
تعاریف
طبق تعریف ،مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدي و یا غیرنقدي متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقیمتعدد ،به نحو مشاع ،به منظور انتفاع و مطابق با قرارداد.
 براي انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله ،سرمایه الزم براي مشارکت ،وثایق و بهاي کاال و هزینههاي تقریبی و قیمتتمام شده ،قیمت فروش و نحوه آن ،نسبت سهم سود صندوق و متقاضی باید مشخص شود.
مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضاي فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص صندوق و موافقت شریک در ابتداي قرارداد،معین میشود(حداکثر یکساله) و حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی هشتاد درصد آورده از کل سرمایه است.
 دراین فراخوان مشارکت مدنی در بخشهاي تولیدي و خدماتی امکانپذیر است.شرایط شرکت در فراخوان
شرایط عمومی شرکتکنندگان
جهت عبور از مرحله غربالگری اولیه طرحهای شرکتکننده باید شرایط ذیل را دارا باشند:
✓ شرکتهایی که دانشگاه آزاد به نوعی در آن سهامدار باشد؛
✓ شرکتهایی که سهامدارانشان جزء اعضای هیئت علمی و یا فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی باشند؛
✓ شرکتهایی که در فضاهای دانشگاهی استقرار
•

شامل مراکز تحقیقاتی

•

سراهاي نوآوري

•

پارکهاي علم و فناوري

•

مراکز رشد

دارند؛1

 1معرفینامه از مراکز رشد ،مراکز تحقیقاتی ،پارک علم و فناوري و سراهاي نوآوري براي شرکتهاي مستقر در این مراکز الزامی است.
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✓ برای مشارکت در بخش آورده نقدی ،الزاما شرکتکننده باید ماهیت حقوقی (شرکت باشد) داشته باشد؛
✓ برای مشارکت در بخش آورده غیرنقدی( ضمانتنامه) عالوه بر شرکتکننده های دارای ماهیت حقوقی،
واحدهای دانشگاهی( اعضای محترم هیئت علمی) که پروژههای بروندانشگاهی دارند نیز میتوانند طی
معرفی نامهای از واحد دانشگاهی محل فعالیت ،در این فراخوان شرکت نمایند.
✓ محصول یا خدمت فناورانه تلقی شود .لذا شرکت کلیه محصوالت دارای فروش تضمینی اعم از دانش بنیان
و غیردانش بنیان آزاد است( .دانش بنیانی محصول امتیاز تلقی میشود)
شرایط عمومی طرح
 )1سابقه فروش از محصول در شرکت وجود داشته باشد؛ لذا صندوق در اولین تجربه فروش محصول ،مشارکت
نخواهد کرد.
 )2وجود قرارداد قطعی فروش براي محصول الزامی است.
 )3دوره قرارداد حداکثر یکساله باشد.
 )4تکمیل فرم پیوست این شیوهنامه وارسال مدارک خواسته شده بطور کامل و شفاف ،از شروط اصلی شرکت در فرایند
ارزیابی طرح است( .برنامه عملیاتی شامل فازهاي اجرا ،محل هزینهکرد ،درآمد ،نحوه دریافت و پرداخت مبالغ از سوي
شرکت باید کامال شفاف باشد).
شناسنامه و مدل های مشارکت
شناسنامه فراخوان
ردیف

عنوان

شرح

1

مجموع مبلغ سرمایهگذاري نقدي در قالب مشارکت مدنی

 15میلیارد ریال

2

حداکثرضمانتنامه قابل مشارکت

 65میلیارد ریال

3

تعداد طرحهاي برگزیده

حداقل  3طرح در هربخش

4

دوره سوددهی

حداکثر یک سال از آغاز مشارکت*

5

موارد مشارکت صندوق

ضمانتنامه ،آورده نقدي

6

حداقل بازدهی مورد انتظار از طرح

 35درصد سالیانه

7

دوره مشارکت

حداکثر یک سال

8

نوع سرمایهگذاري

هزینه سرمایه در گردش

*منظور از آغاز مشارکت؛ زمان اولین تزریق از سوي صندوق در طرح است.
مطابق آییننامه و تصویب هیئتمدیره محترم صندوق ،در سومین فراخوان ،درمجموع مبلغ  80میلیارد ریال (شامل 15میلیاردریال آورده نقدي و  65میلیارد ریال آورده غیرنقدي-ضمانتنامه -از سوي صندوق) به حداقل سه طرح برتر درهربخش،
ارائه خواهد گردید( .درصورت پوشش مبلغ کمتر مطابق نظر تیم ارزیابی برای طرحهای برتر ،ممکن است تعداد
طرحهای برگزیده به بیش از سه طرح درهربخش افزایش یابد).

3

مدل های پیشنهادی
ردیف

عنوان

مدل اول

1

نوع مشارکت
صندوق

مشارکت نقدي ( 15میلیارد
ریال براي حداقل سه طرح)

مدل دوم

مدل سوم

مشارکت غیر نقدي ( 65میلیارد ریال ضمانتنامه براي حداقل
سه طرح) *

2

حداکثر میزان
مشارکت صندوق

80درصد از سرمایه مورد
نیاز طرح

 35درصد تعهدات حسن
انجام و پیش پرداخت

 35درصد تعهدات حسن انجام
و پیش پرداخت

3

تضمین متقاضی

چک و سفته
متقاضی(شرکت) به میزان
اصل سرمایه)

چک و سفته متقاضی نسبت
به اصل ضمانتنامه صادره
همراه با عاملیت مالی صندوق

عاملیت مالی صندوق
بدون اخذ وثیقه از
سرمایهپذیر

4

سهم صندوق از سود
پروژه

به نسبت آورده نقدي
صندوق از کل مبلغ
سرمایهگذاري مورد نیاز

2درصد کارمزد عاملیت مالی

2درصد کارمزد عاملیت مالی

قطعی** +

قطعی** +

2درصد سود کل طرح

25درصد سود کل طرح

* براي مدلهاي دوم و سوم درمجموع  65میلیارد ریال ضمانتنامه درنظرگرفته شده است که به فراخور طرحهاي ارسالی نسبت
مشارکت در هر مدل تعیین خواهد شد.
** منظور از کارمزد عاملیت مالی قطعی ،دریافت قطعی کارمزد عاملیت مالی ،جداي از میزان سود حاصل از مشارکت در طرح
است.
نحوه دریافت اطالعات
اطالعات متقضیان باید بصورت مستقیم به آدرس ایمیل  Azadfund.ir@gmail.comارسال گردد .الزم به ذکر است،
طرحهاي ارسالی ،باید پس از ارسال اطالعات ،تاییدیه ایمیل ارسالی را از دبیرخانه دریافت نمایند.
همچنین در صورت عدم ارسال اطالعات صحیح و موارد خواسته شده بصورت کامل ،طرح شرکت متقاضی ،در
فراخوان منظور نخواهد شد.
کارگروه ارزیابی و نحوه ارزیابی طرح
ارزیابی طرحهاي ارسالی در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت:
مرحله اول :مرحله غربالگري اولیه است که طرحهاي واجد شرایط مطابق آنچه در بخش شرایط عمومی شرکت در فراخوان
مطرح گردید ،وارد فاز اول ارزیابی خواهند شد( .الزم به ذکر است ،تکمیل فرم ارسال اطالعات بطور صحیح و کامل ،از
شرایط ورود به مرحله غربالگري اولیه است) .این مرحله شامل ارزیابی اولیه در حوزههاي فنی ،مالی و اقتصادي (مطابق
فرمت ارسالی) خواهد بود .تیم ارزیابی متشکل از کارشناسان خبره در حوزههاي فنی (متناسب با حوزه فنی طرح)،
کارشناسان مالی و اقتصادي طرحها است.
مرحله دوم :پس از ارزیابی اولیه  10طرح برتر به مرحله دوم و داوري نهایی راه خواهند یافت که از میان آن ،صندوق حداقل
با سه طرح برتر در هر بخش ،مطابق موازین صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،وارد فاز مشارکت و
عقد قرارداد خواهد شد.
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