عنوان خدمت :حمایت از طرح های کالن ملی فناوری ناظر بر نیاز های فناورانه کشور
نوع خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G5B

خدمت به شهروندان ()G5C

شناسه خدمت 01120615111
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G5G

شرح خدمت :طر حهایی که با عنوان «طرح های کالن ملی فناوری » از سوی معاونت علمی و فناوری حمایت میشوند ،طرحهایی فناورانه و دانش بنیان ،با قابلیت تجاری
سازی هستند که اجرای آنها نیازمند مشارکت گسترده بازیگران مختلف است و به نیازهای اساسی و راهبردی کشور پاسخ میگوید .حمایت از این طرح ها ،با توجه به
آثار آنها در تولید ،خودکفایی و اشتغال زایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانش بنیان به شمار میرود .معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد
فرادستگاهی ،به منظور
اجرای طرح های کالن ملی ،وزارتخانه ها ،سازما نها و نهادهای دولتی و خصوصی را هماهنگ میکند و پیشبرد آنها را با استفاده از بودجه معاونت و نهادهای ذیربط
حمایت مالی میکند
مدارک مورد نیاز :تأییدیه های اولیه طرح انجام شده باشد
• از نظر کاربردی ،رویکرد محصول محور داشته و ابعاد نوآوریطرح باید در حد مقیاس ملی باشد
• دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده ،و دستاوردهای حاصل از آن متقاضی و بهره بردار مشخص داشته باشد
• نیازمند همکاری و مشارکت چند نهاد مرتبط با موضوع باشد یا دستگاه و متولی خاصی برای اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد
• نتایج طرح باید گستره وسیعی از نیازهای جامعه را پوشش دهد و از اولویت و کشش ملی برخوردار باشد و پاسخگوی نیازهای فناورانه فعلی و آتی کشور باشد
• ظرفیت های علمی و زیرساخت های الزم برای اجرای طرح در کشور وجود داشته و دسترسی پیشنهاد دهنده طرح به آنها میسر باشد
• پیش بینی ها و هماهنگی های الزم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی برای تولید صنعتی محصول انجام
شده و امکانات و تجهیزات اولیه فراهم باشد
متوسط مدت زمان
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