شیوه نامه حمایت از نرم افزار های مالی ،حسابداری و اداری
سال 1399
مقدمه:

حمایت از خرید نرم افزارهای اداری ،مالی و حسابداری در راستای توانمندسازی شرکتها در مسیر تجاری سازی همواره
مورد توجه نهادهای حمایتی بوده استتتد در همیر راستتتا متاونت ومی و فناوری ریاستتت جمهوری با توجه به شتتناخت
نیازهای شرکتهای دانشبنیان و خالق ،از بخ شی از هزینههای مربوط به خدمات مالی ،ح سابداری و اداری شرکتهای
دانشبنیان حمایت مینمایدد
 -1خدمات مشمول این شیوه نامه

در ایر شیوه نامه خرید نرم افزاریهای اداری ،مالی و ح سابداری شرکتهای دانشبنیان و خالق ،به شرط پیاده سازی و
استفاده در شرکت مورد حمایت قرار می گیردد
 -2میزان حمایت شیوه نامه حمایت از خرید نرم افزارهای اداری ،مالی و حسابداری

شامل حمایت از خرید و ییاده سازی نرم افزارهای ح سابداری ،ERP ،CRM ،اتوما سیون اداری و  BPMSمیبا شدد
میزان حمایت برای خرید نرم افزارهای اداری ،مالی و حسابداری برای شرکت های دانش بنیان و خالق با در آمد کمتر از
 100میویارد ریال به ایر شرح زیر است:
شرکت هایی که نیازمند تهیه و ییاده سازی نرم افزارهای حسابداری ،ERP ،CRM ،اتوماسیون اداری و BPMSباشند،
می تواند  50%هزینه تهیه نرم افزار مورد تایید را تا سقف  200میویون ریال ،مشروط به اینکه نرم افزار خریداری شده پیاده
سازی و ا ستفاده شده با شد ،را دریافت کنندد شرکت های دانش بنیان و خالق با درآمد باالتر از  100میویارد ریال نیز می
توانند به صورت آزاد و بدون تسهیالت از ایر خدمات بهره مند شوندد
 -3شرایط دریافت حمایت
یس از اتمام و تکمیل یروژه ،شتترکت متقا تتی کویه مستتتندات مربواه را از ارین ستتامانه  Bizservices.irبارگذاری و یس از
بررسی و تایید مدارک ارسالی ،نسبت به یرداخت سهم حمایتی متاونت ومی و فناوری ریاست جمهوری در وجه شرکت متقا ی
اقدام مینمایدد
تبصره  – 1مستندات 1 :دقرارداد منتقد شده  2دارائه فاکتور رسمی و کویه مستندات مالی  3دمستندات پیاده سازی سازی نرم افزار
در شرکت  4دنامه رسمی شرکت حاوی ااال ات(شماره حساب ،کد شبا ،نام بانک و کد شتبه)

1

تب صره  – 2حمایت از خرید نرم افزارها در صورتی انجام می گیرد که نرم افزار در شرکت ییاده سازی شده و تو سط شرکت
استفاده شده باشدد
تب صره  – 3م سئولیتهای اجرای در ست و موثر یروژه بر هده شرکتهای متقا ی میبا شدد متاونت ومی و فناوری ریا ست
جمهوری تنها بر مبنای مستتتتندات و گزارشتتتات دریافتی ،وجه حمایتی را اختاتتتاد خواهدداد و در قبال د اوی احتمالی بیر
شرکتهای دانشبنیان و خالق با کارگزاران خدماتی ،هیچگونه مسئولیتی بر هده ندارد.
تب صره  - 4شرکت دانش بنیان و خالق موظف ا ست ن سبت به ییگیری درخوا ست ثبت شده و ار سال م ستندات مربواه در زمان
مقرر اقدام نمایدد در صورت دم ر ایت ایر م ساله ،درخوا ست ثبت شده در سامانه منق ضی و به صورت خودکار مردود خواهد
شدد این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با مجری 1 ،ماه تعیین شده است.

