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  همراه شماره یا و 042 داخلی 252-60002223-7 شماره با نام ثبت تکمیل و بیشتر اطالعات کسب جهت  توانند می متقاضیان

 .فرمایند حاصل تماس قدیمی مهندس آقای 29635900022

 انمتقاضی  از (4)کارگزاری منطقه  خراسان شمالی فناوری و علم پارک حمایتی طرح نامه شیوه

 )الکامپ( الکترونیک تجارت و کامپیوتر الکترونیک، المللی بین نمایشگاه پنجمین و بیست در حضور

 

 های استان در مستقر های دهنده شتاب و نوپا بنیان دانش های شرکت ها، استارتاپ ویژه طرح حمایت -1اده م

 .باشد می سمنان و گلستان بلوچستان، و سیستان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان

شتاب دهنده  یا نوپا دانش بنیان شرکتاستارتاپ،  3سهمیه هر استان جهت بهره مندی از مزایای این طرح  تبصره یک:

 باشد. می

یک، ظرفیت باقیمانده به سایر ذینفعان  مادهدر صورت عدم تکمیل ظرفیت هریک از موارد اشاره شده در  :دوتبصره 

 منتقل خواهد شد.

 متقاضیان می بایست حداقل یک نمونه از محصول محوری جهت حضور در رویداد را فراهم آورند. تبصره سه:

مبلغ و  ( کشور4) ل فضای اختصاصی کارگزاری منطقهدر محفضای رایگان  مربع متر 4شامل  حمایتیموارد  -2ماده 

 شرکت کنندگان را شامل می شود. و اسکان بین شهری ایاب و ذهاب هزینه های صرفا که می باشد ریال 000/000/00

 به افراد حقیقی نیز وجود دارد. مبلغ حمایتیها امکان پرداخت  در خصوص استارتاپ :چهارتبصره 

طی ایام  کامل به حضور مشروطو  6اشاره شده در ماده  پس از ارائه مستندات 2 مذکور در مادهمبلغ حمایتی  -3ماده 

کاری به شماره حساب اعالم شده در روز  20حداکثر طی  به شرکت کنندگاناز پایان نمایشگاه و پس  برگزاری رویداد

 پرداخت خواهد شد. شماره سه فرم

 می باشد. نمایشگاهی رویداد الکامپ ویژه شرکت کنندگان در بخش صرفا این برنامه حمایتی :پنج تبصره

خرداد ماه  0) 00/03/80تاریخ  تاحداکثر را  6اشاره شده در ماده مستندات ثبت نام  می بایست متقاضیان -4ماده 

 ارسال نمایند. mojtabaghadimi83@gmail.com به ایمیلسال جاری( 

 در اولویت پذیرش قرار دارند. اقدام نمایند مستندات ثبت نامیکه سریعتر نسبت به ارسال  متقاضیانی :ششتبصره 

 نمایشگاه می باشند. عمومی واختصاصی ملزم به رعایت شرایط و ضوابط شرکت کنندگان -5ماده 

 هر یک از شرکت کنندگان: وهزینه ای مستندات ثبت نامی  -6ماده 

 حقوقی متقاضیانویژه  دو/ فرم شماره حقیقی متقاضیانویژه  یکشماره فرم -الف

 (حقیقی و حقوقی متقاضیان) سهفرم شماره -ب

به نماینده  در روز پایانی رویداد) و مراکز اقامتی )بین شهری( مستندات هزینه ای صرفا شامل بلیط رفت و برگشت-ج

 (کارگزاری تحویل داده شود


