تسهیالت به شرکتهای متوسط و بزرگ آسیبدیده بر اثر شیوع کرونا
صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیتها و حمایت های خود در حوزه مقابله با شیوع کرونا ،پس از تامین مالی شرکتهای
فعال در حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط ،و حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکتهای دانشبنیان ،خالق و فناور
کوچک آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا و همچنین شتابدهندهها و تأمینکنندگان فضای کار اشتراکی ،در مرحله جدید این
حمایتها ،تسهیالت با شرایط زیر را برای شرکتهای دانشبنیان متوسط و بزرگ (نیروی انسانی بیشتر از  50نفر و فروش بیشتر
از  20میلیارد ریال در سال  )98طراحی و اجرا میکند.
مبلغ تسهیالت

تا سقف  10میلیارد تومان

نرخ سود تسهیالت

 9درصد

پرداخت

یک مرحله

دوره تنفس

فاقد تنفس

دوره بازپرداخت

 18ماه

* پرداخت این تسهیالت مشروط بر حفظ اشتغال  90درصدی شرکت در زمان درخواست نسبت به آغاز شیوع ویروس (از طریق
مقایسه آخرین لیست بیمه با لیست بیمه بهمن  )98است.
* این تسهیالت مختص شرکتهای دانشبنیان با نیروی انسانی بیشتر از  50نفر و فروش بیشتر از  20میلیارد ریال در سال 98
* این تسهیالت از طریق بانکهای عامل (بانک صنعت و معدن ،بانک آینده ،بانک کارآفرین) به انتخاب شرکت پرداخت میگردد.
لذا پس از دریافت مصوبه از صندوق نوآوری و شکوفایی ،الزم است شرکت جهت پیگیری مصوبه و افتتاح حساب به بانک عامل
مراجعه نماید.

شرایط بهرهمندی شرکتها و موسسات دانشبنیان متوسط (دارا بودن یکی از شرایط زیر):



از ابتدای سال  97دارای فروش رسمی اظهار شده در سامانه الکترونیکی صورت معامالت بوده و آسیبدیدگی آنها
از شیوع ویروس کرونا ،از طریق کاهش حداقل  20درصدی در نسبت فروش زمستان  98و بهار  99به کل سال
 ،98در مقایسه با همین نسبت در سال  97احراز شود.



در حوزههای «گردشگری»« ،سالمت غیر دیجیتال»« ،صنایع دستی»« ،اسباب بازی و سرگرمی»« ،حمل و نقل
هوشمند» و «دیداری ،شنیداری ،معماری ،هنری و رسانهای» فعالیت داشته باشند.



میزان تسهیالت تا سقف  10میلیارد تومان براساس هزینهها ،فروش ،حقوق و دستمزد توسط صندوق نوآوری و
شکوفایی تعیین و مطابق با ظرفیت اعتباری تعیین شده توسط بانک پرداخت میشود.



شرکتهایی که از تسهیالت مقابله با آسیبهای کرونا ویژه شرکتهای کوچک استفاده کردهاند مشمول استفاده
از این تسهیالت نیستند.

سوالهای پرتکرار

 .1شرکت دانشبنیان متوسط و بزرگ بر چه اساسی تعیین میشود؟
شرکتهای دانشبنیان با نیروی انسانی بیشتر از  50نفر و فروش بیشتر از  20میلیارد ریال در سال 98

 .2ثبت درخواست تسهیالت از چه طریقی صورت میگیرد؟
شرکتهای دانشبنیان متوسط و بزرگ می توانند پس از مطالعه فایل راهنمای ثبت درخواست در انتهای همین صفحه ،از
طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام نمایند.
 .3علت نمایش پیام خطا در سامانه زمان ثبت درخواست و بارگذاری اطالعات چیست؟
از نرمافزار  Google chromeاستفاده شود و مجموع حجم فایلهای بارگذاری شده باید کمتر از  90مگابایت باشد.
.4

تعداد نیروی انسانی و فروش شرکت بر چه مبنایی سنجیده میشود؟
نیروی انسانی بر اساس لیست بیمه و فروش بر اساس گزاش فروشهای فصلی ثبت شده در سامانه الکترونیکی صورت معامالت
مودیان مالیاتی

 .5آیا امکان دریافت این تسهیالت همزمان با استفاده از سایر خدمات صندوق وجود دارد؟
بله ،همزمانی دریافت این تسهیالت با سایر تسهیالت و خدمات صندوق امکانپذیر است.

نحوه ثبت و پیگیری درخواست:


راهنمای استفاده از تسهیالت کرونا برای شرکتهای دانشبنیان متوسط و بزرگ



راهنمای پیگیری وضعیت درخواست های ارسالی



ورود به سامانه غزال به نشانی ghazal.inif.ir

