آنچه که باید درباره
مرکز رشد بدانید...

مرکز توسعه فناوری صنعت ربق و ارنژی
Energy & power technology incubator

مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب
میشود .در کشور ما نیز با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر
این مهم و به فعالسازی کلیه امکانات و منابع کشور به منظور توسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده
است .بی شک برای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساختهای مناسب میباشیم...
مرکز رشددد یکی از ابزارهایی اسددت که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصددی کرده تأسددیس
می شود و با ارایه امکانات و ت سهیالت عمومی ،زمینه شک گیری شرکتهای جدید را فراهم
میکند .اسددتداده از مراکز رشددد ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شددده برای تبدی
خالقیت ها و دسدددتاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصدددو ت قاب ارایه به بازار و توسدددعه
کارآفرینی محسوب میشود.
در این مجلد اطالعاتی درباره مراکز رشد و نقش و جایگاه آنها نق شده است .این اطالعات در
قالب پرسش و پاسخ مطرح و سعی شده است اطالعاتی را که زم است قب از مراجعه به مراکز
رشد از آن مطلع باشید را پوشش دهد.
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معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر
اساس مصوبه هددهمین جلسه هیأت امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکتها
و واحدهای فناور مستقر در مرکز ،از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناورانه در
صنعت برق و انرژی پشتیبانی مینماید.
اهم اهداف و مأموریتهای مرکز را به اختصار میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکت-
های فناور مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیدی شرکتهای فناور در جهت تکمی چرخه توسعه
فناوری
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تدکر تجاریسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیت های
علمی و پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
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 استداده از پتانسی صنعت برق و انرژی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،بویژه
پژوهشگاه نیرو
 روان سازی مقررات و تسهی فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر
توسعه کسبوکار در عرصه بینالمللی
مزیتهای ویژه مرکز

پژوهشگاه نیرو را میتوان به عنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چرا که سا نه
دهها نمایشگاه و همایش تخصصی در آن برگزار میشود و از طرفی مح استقرار مهمترین
آزمایشگاههای مرجع صنعت و تبادل پروژههای مهم آن میباشد .به دیگر سخن پژوهشگاه،
فنبازار دائمی و تخصصی صنعت برق کشور است .با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو شک گرفته و در مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد،
مزایای رقابتی ویژهای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:
 دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع
 استداده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی
 بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت
پژوهش و )...
 تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکز
 قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه تکنولوژی و محصول)
 تشکی جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق
 تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو
 تمرکز بر حوزههای تخصصی تشکی خوشههای تخصصی و هم افزایی واحدهای فناور
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برنامه و فعالیتهای جاری مرکز

با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است ،ضمن ادامه دادن به
برنامههایی که از ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت ،برنامههای تازهای نیز برای تثبیت جایگاه
مرکز در دست اقدام قرار دارد .یکی از مهمترین محورهای این برنامهها به حضور مؤثر در فضای
صنعت برق و انرژی بر میگردد .بر این اساس ،مرکز انشاء اهلل از این پس در برنامهها و گردهم
آییهای مختلدی که در صنعت برق برگزار میشود ،حضور پررنگی خواهد داشت .حضور در
نمایشگاهها و همچنین نشستهای تخصصی ،همکاری با سندیکاهای صنعت برق و انجمنهای
صندی و ...در این دسته جای میگیرند .در عرصه بین المل نیز مرکز بدنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر
با سایر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری بویژه در قاره آسیاست که در این زمینه تالشهایی
نیز تا کنون صورت گرفته است .یکی دیگر از حوزههای فعالیتهای پیش روی مرکز در دوره
تثبیت ،ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این
موضوع از طریق برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان این صنعت دنبال خواهد شد .در عرصه
داخلی نیز ،تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالشهای واحدهای فناور ،تالش برای جذب
شرکتهای لنگر ،راه اندازی خوشههای فناوری داخلی و کنسرسیوم صادراتی ،تثبیت خدمات
پایهای و همچنین تالش بیشتر برای تأمین مالی طرحهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره
برنامههای مرکز بشمار میآیند.
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آنچه که باید درباره مراکزرشد بدانید...
تعریف مرکز رشد ( )Incubatorچیست؟

مرکز رشد یا انکوباتور ،یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان
تحصی کرده تأسیس میشود و با ارایه امکانات و تسهیالت عمومی ،زمینه پا گرفتن شرکتهای
جدید را فراهم میکند .استداده از مراکز رشد ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای
تبدی خالقیتها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصو ت قاب ارایه به بازار و توسعه
کارآفرینی محسوب میشود.
تأسیس اولین مرکز رشد جهان به سال  ۱۹5۹میالدی در نیویورک بر میگردد .در ایران نیز برای
اولین بار در سال  ۱37۱بحث شهرکهای علم و فناوری مطرح شد که شهرک علمی و تحقیقاتی
اصدهان و شهرک کاوش وابسته به وزارت صنایع و معادن شک گرفتند.
امروزه بیش از  3۰۰۰مرکز رشد در سراسر دنیا فعال میباشد که بیشتر آنها در کشورهای آمریکا
و ژاپن مستقر هستند.
چند نوع مرکز رشد وجود دارد؟

انواع مرکز رشد بسته به نوع حمایتها و تأسیس کننده آن به شرح زیر میباشد:
مرکز رشد صنعتی :این مراکز رشد را اغلب نهادهای دولتی یا مراکز غیرانتداعی تأسیس میکنند.
بیشتر مخاطبین این نوع از مراکز رشد شرکتهای بالغ میباشند .مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی نیز به عنوان یک مرکز رشد صنعتی شناخته میشود.
مرکز رشد دانشگاهی :این مراکز رشد توسط دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی به منظور تسهی
استداده تجاری از دانش فنی و حقوق مالکیت معنوی تأسیس میشوند و امکان استداده از امکانات
دانشگاهی مانند آزمایشگاه ،کارگاه و کتابخانه را فراهم میکنند .این مراکز رشد همچنین امکان
استداده از نظرات و مشاوره تخصصی اعضای هیئت علمی دانشگاه را نیز فراهم میآورند .بیشتر
مخاطبین این نوع از مراکز رشد ،دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهها میباشند.
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مرکز رشد مجازی :این مراکز رشد معمو ً دارای فضای فیزیکی خاصی نیستند و امکاناتی غیر از
فضای اداری را ارایه میدهند.
مرکز رشد بینالمللی :به طور معمول این دسته از مراکز رشد دارای مجموعه کاملی از سرویسهای
پشتیبانی برای پیشرفت فعالیتهای تجاری هستند و تمرکز آنها بیشتر بر روی صادرات است.
این مراکز رشد با دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی در ارتباط می-
باشند.
هدف از ایجاد مرکز رشد چیست؟

 بستر سازى جهت تجارىسازی دستاوردهاى تحقیقاتى
 ایجاد زمینه کارآفرینى و حمایت از نوآورى و خالقیت نیروهاى محقق جوان
 کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر فناورى
 ایجاد فضاى زم براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش مدار و فناور
 بسددترسددازى ایجاد فرصددتهاى شددىلى مناسددب به منظور جذب کارآفرینان و دانش
آموختگان دانشگاهى در زمینههاى منجر به توسعه فناورى
 تولید و توسعه محصو ت و فرآیندهاى فناورى قاب عرضه به بازار
مرکز رشد چه وظایفى برعهده دارد؟

اهم وظایف مراکز رشد به شرح زیر میباشد:
 تأمین فضای استقرار و ارایه خدمات پشتیبانی از جمله زیر ساختهای ارتباطی ،تجهیزات
اداری و غیره در حد توان و امکانات آن مرکز
 برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مشاورههاى تخصصى
 ایجاد ارتباط بین سایر مراکز رشد و شبکه سازی
 نظارت بر روند رشد شرکتها تحت حمایت و ارزیابى مستمر دستاوردها
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مراکز رشد توسط چه سازمانى ایجاد مى شود؟

مرکز رشد توسط یک سازمان دولتى یا غیر دولتى تأسیس شده و اعتبارات آن از مجارى دولتى و غیر
دولتى تأمین میگردد.
واحد فناور چیست؟

به شرکتهایی که تحت حمایت مرکز رشد میباشند ،اصطالحاً واحد فناور گدته میشود.
هسته فناور چیست؟

هسته فناور متشک از چند ندر به عنوان یک تیم کاری میباشد که هنوز اقدام به ثبت شرکت
ننمودهاند.
مراکز رشد از چه ارکانی تشكیل شده است؟

 هستهها و واحدهای فناور
 واحدهای ارائهکنندهخدمات عمومی و تخصصی
 ستاد مدیریتی
 مشاورین
 شعب یادفاتر سازمان های حمایت کننده مالی
طرح کسب و کار ( )Business Planچیست؟

طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند.
این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ،نیازها ،انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد
و کلیه جوانب آن را ارزیابی میکند.
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مراحل پذیرش در مراکز رشد چگونه است؟

هر یک از مراکز رشد مراح و فرآیند پذیرش مربوط به خود را دارند .ولی به صورت کلی میتوان
گدت که پذیرش در مراکز رشد بر اساس یک ایده محوری و طرح کسب و کار فناورانه و نوآورانه
مربوط به آن انجام میشود.
در ابتدای امر با مراجعه به واحد پذیرش مرکز رشد نسبت به ارایه و تکمی مستندات درخواست
شده اقدام میشود .در طی مراح پذیرش نیز ایده محوری و طرح از نظر ابعاد مختلف فنی و
اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس ظرفیت و معیارهای ارزیابی آن مرکز ،جذب و
پذیرش انجام میشود.
شرایط پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور چیست؟

در قدم اول طرح با زمینه فعالیت مرکز رشد مطابقت داشته باشد (در صورتیکه که به یک مرکز
رشد تخصصی مراجعه شده باشد) در ادامه نیز درخواست پذیرش از چهار منظر کلی زیر بررسی
میشود:
 میزان نوآوری لحاظ شده در طرح
 توجیه اقتصادی طرح و میزان تقاضای بازار به محصول منتج از طرح
 کیدیت برنامه ارایه شده به منظور دستیابی به اهداف و
 تناسب ترکیب نیروی انسانی با برنامه ارایه شده
آیا براى ورود و استقرار در مرکز رشد مدرك دانشگاهى الزم است؟

حضور در مرکز رشد و استداده از امکانات منوط به داشتن ایده محورى قاب تجارى شدن است
و داشتن مدرک تحصیلى دانشگاهى یا مح اخذ مدرک تحصیلى مالک اصلى نمیباشد.
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مراحل مختلف حضور در مراکز رشد چیست؟

در مراکز رشد متناسب با میزان آمادگی طرح و تیم اجرا کننده آن مراح مختلدی وجود دارد .این
مراح به گونهای طراحی شدهاند که واحدها و هستههای فناور بسته به میزان آمادگی خود،
خدمات مرتبط با خود را دریافت نمایند .این مراح به شرح زیر میباشد:
دوره رشد مقدماتی (پیش رشد) :دورهای که طی آن به فرد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده
نوآورانه هستند مشاوره و آموزش زم جهت ایجاد کسبوکار داده میشود .زمان این دوره در
تیم کاری متناسب با طرح تشکی شود و ماهیت حقوقی آن ثبت شود.
نظر خبرگان در مورد طرح گرفته شود.
در چند دوره آموزشی مرتبط با طرح شرکت شود.
برنامه کسبوکار طرح تهیه شود.

مراکز رشد متداوت است ولی معمو ً بین  3الی  6ماه میباشد .این دوره فرصت مناسبی است
که:
هستهها یا واحدهای فناور در انتهای دوره پیش رشد مجدداً بر اساس ضوابط و مقررات مرکز
رشد مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت موفقیت به مرحله رشد منتق میشوند.
دوره رشد :در این دوره واحدهای فناور بر اساس طرح تصویب شده در مرکز رشد فعالیت خود را
آغاز مینمایند .در این دوره با بهرهگیری از خدمات و امکانات مرکز رشد ،نمونه اولیه و اقداماتی
از قبی اخذ تأییدهها و مجوزهای زم ،نصب آزمایشی محصول و اقدامات اولیه در ارتباط با
تجاریسازی محصول انجام میشود .زمان این دوره در مراکز رشد بین  2الی  5سال بسته به
ظرفیتهای مرکز رشد و نیازمندی واحد فناور میباشد.
بعد از اتمام این دوره واحد فناور آمادگی دارد که به پارک علم و فناوری منتق شود و کسبوکار
خود را به صورت حرفهای دنبال نماید.
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مرکز رشد چه خدماتى به واحدهاى فناور ارائه مىدهد؟

 تأمین مح کار ( به صورت اجاره)؛
 خدمات آزمایشگاهى ,کارگاهى و اطالع رسانى؛
 حمایتهای مالی؛
 خدمات حقوقى ,ادارى ،مالى ،اعتبارى ،پروژهیابى و بازاریابى؛
 آموزشهاى تخصصى ویژه و مشاوره؛
 سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاى واحدهاى فناورى.
حمایت مالی مراکز رشد از چگونه انجام میشود؟

حمایت مالی در مراکز رشد به دو صورت تخصیص اعتبار و ارایه تسهیالت مالی انجام میشود.
تخصیص اعتبار :در این نوع از حمایت ،اعتباری به هر هسته یا واحد فناور اختصاص داده میشود
و واحدها میتوانند بر اساس نیازمندیهای خود از آن استداده مینمایند.
تسهیالت مالی :در این نوع از حمایت ،مرکز رشد متناسب با ظرفیتهای طرح ،نسبت به ارایه
تسهیالت اقدام و یا واحدهای تحت پوشش خود را به صندوقهای حمایتی و سرمایهگذاران
معرفی مینماید.
ارایه تسهیالت توسط
مرکز رشد

تخصیص اعتبار

معرفی به
صندوقهای حمایتی

ارایه تسهیالت

حمایت مالی

معرفی به
سرمایهگذران

معمو ً تسهیالت ارایه شده توسط مراکز رشد محدود بود و واحدهای فناور برای تأمین سرمایه
در گردش تولید و تأمین تجهیزات باید به صندوقهای حمایتی و سرمایه گذاران مراجعه نمایند.
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آیا یك شرکت میتواند همزمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟

خیر ،طبق ضوابط و مقررات اعالم شده از سوی وزارتخانه علوم و تحقیقات ،هر شرکت میتواند
تنها در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری استقرار یابد و از امکانات و خدمات آن بهرهمند شود.
تفاوتهای بارز مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر مراکز رشد چیست؟

این مرکز با مراکز رشد دیگر چند تداوت بارز دارد:
 این مرکز در کنار یکی از صنایع مادر و فراگیر کشور قرار دارد .متولیان مرکز نیازها و
تنگناهای صنعت برق و انرژی و را میشناسند و میتوانند شرکتهایی را که پتانسی رفع
نیازهای صنعت را دارند شناسایی کرده و با ارایه خدمات فنی و تخصصی در اختیار ،آنها
را تا مرحله عرضه محصول خود به صنعت حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه ساز ارتباط
آنها با یکدیگر و صنعت باشد.
 این مرکز وابسته به پژوهشگاه نیرو میباشد و از امکانات وسیع و قابلیتهای پژوهشگاه
به عنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق (نمایشگاهها ،همایشها ،آزمایشگاههای
مرجع ،تبادل پروژهها )... ،در جذب و رشد واحدهای فناور استداده میکند .این مرکز
علیرغم اینکه هر ایده فناورانه مرتبط با حوزه های برق و انرژی را که در جهت رفع
نیازهای صنعت و خوداتکایی کشور باشد ،میپذیرد ولی بیشتر تمای دارد از طرحهای فناورانه-
ای که در مرحله توسعه محصول (طرحهایی که مراح تحقیقات و نمونه سازی را پشت
سر گذاشته و با حمایتهای ویژهای آماده عرضه محصول به بازار و ایجاد کسب و کار
میباشد) قرار دارند حمایت نماید.
 با توجه به اینکه متقاضیان و مراجعین به این مرکز با مراجعین به مراکز رشد دانشگاهی
تداوت ماهوی دارند ،نوع خدمات مورد انتظار آنها نیز متداوت است .به عنوان مثال مرکز
به واحدهای تحت حمایت خود  seed moneyپرداخت نمینماید بلکه حمایتهای خود
را در قالب جذب سرمایهگذار و همچنین همکاری با صندوقهای حمایتی ارایه مینماید.
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عالوه بر این با توجه به اینکه اغلب واحدهای تحت پوشش در مرحله توسعه محصول به
اخذ گواهینامههای معتبر از آزمایشگاههای مرکز نیاز دارند ،مرکز در این زمینه نیز خدمات
به واحدها ارایه مینماید.
 این مرکز میتواند با بکارگیری توان خبرگان و بازنشستگان صنعت برق (عضو واحدهای
فناور ،مربی و مشاور مرکز) بازار کسب و کار واحد های فناور را در جهت سیاستها و
اولویتهای وزارت نیرو بدرستی سمت و سو بخشد.
ابعاد کلیدی پذیرش واحد های فناور را در مرکز بیان کنید؟

در قدم اول طرح باید با یکی از حوزههای صنعت برق و انرژی در ارتباط باشد .پس از آن
موضوعات زیر در ارتباط با آن مورد بررسی قرار میگیرد :اولویت دهی در پذیرش شرکت ها سه
موضوع اصلی زیر را در نظر می گیرد:
الف – سطح آمادگی تیم متقاضی :در این رابطه سوا ت زیر مطرح می شوند.
 آیا تیم متقاضی از تجربه عملی و صنعتی برای انجام و تحقق ایده محوری برخوردار
است؟
 آیا متقاضی در تیم خود از تخصصهای بازاریابی و مدیریت بهره می برد؟
 آیا متقاضی سابقه اداره یک بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی را دارد؟
ب – سطح بلوغ ایده محوری :در این رابطه سوا ت زیر مطرح میشوند.
 ایده محوری در کدامیک از مراح چرخه عمر خود قرار دارد؟
 آیا مطالعات اولیه امکان سنجی فنی – اقتصادی طرح انجام شده است؟
 آیا نمونه اولیه محصول وجود دارد؟
 آیا برای ندوذ و توسعه در بازار داخلی یا خارجی اقداماتی صورت گرفته است؟
ج – میزان ارتباط با صنعت برق و انرژی

۱3

 طرح در کدامیک از طبقه بندی های فناورانه مورد نظر مرکز که در سوال دیگری به آن
پاسخ داده ام ،دسته بندی می شود؟
د – توان مالی واحد متقاضی :در این رابطه سوا ت زیر مطرح می شوند.
 آیا متقاضی از توان مالی مناسبی برای پیشبرد ایده محوری برخوردار است؟
 متقاضی به چه میزان ،به حمایتهای مالی مرکز برای تحقق ایده محوری خود نیازمند
است؟
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نشست آشنایی متقاضیان فراخوان سال  ۱3۹4با مرکز

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو
885۹۰4۹2
www.eptp.ir
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