فراخوان سرمایهگذاری در طرحهای برتر

حوزهی محیط زیست

مبتنی بر فناورینانو

فناوري نانو با ماهيت فرارشتهاي خود ،مرزهاي علوم مختلف را شكسته و زمينه را براي استفاده از نتايج
و امكانات در اكثر حوزههاي كاربردي در جهت افزايش كيفيت زندگي فراهم كرده است .از اين رو ،صنايع
نانوتک آينده (صنتا) با حمايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو و همكاري برنامه چالشهاي فناوري و نوآوري
(اينوتن) به دنبال حمايت از طرحهاي اين حوزه با هدف تجاريسازي آنها است.

هدف از برگزاري فراخوان

هدف از برگزاري اين رويداد ،ايجاد فرصت رشد و سرمايهگذاري جهت ارتقاء طرحهاي دانشبنيان
برطرفكننده نياز بازار و تبديل آنها به پروژههايي موفق است .ايدهها يا طرحهايي كه از لحاظ فني و
اقتصادي مناسب است ،در فرآيند سرمايهگذاري صنتا قرار خواهند گرفت.

معرفي هلدينگ صنايع نانوتک آينده

هلدینگ صنایع نانوتک آینده در سال  1398به منظور ایجاد بسترهای الزم ،رفع موانع تولید و تجاریسازی محصوالت در حوزه
فناوری نانو تشکیل گردیده است .صنتا با استفاده از مدلهای متنوع همکاری با فناوران ،صاحبان کسب و کار ،شتابدهندهها و
نهادهای سرمایهگذاری خطر پذیر ،آماده سرمایهگذاری بر روی محصوالت بهرهمند از فناوری نانو و یا محصوالت با قابلیت بهبود
کارایی با فناوری نانو میباشد.
میتوان از موارد ذیل بهعنوان اهداف کالن هلدینگ صنتا نام برد:

• کمک به رفع گلوگاههای صنعت کشور
• بهبود کیفیت زندگی مردم و محرومیتزدایی
• توسعه بازار داخلی و صادراتی محصوالت دانشبنیان نانویی
• بهبود کارایی محصوالت و افزایش راندمان صنایع کشور با استفاده از فناوری نانو

محور اصلي فراخوان

حوزه محيطزيست
فناوری نانو کاربردهای قابل توجهی در محیطزیست دارد که از جمله آنها میتوان به تصفیه آب ،پساب خانگی و صنعتی،
تصفیه آالیندهها و کاهش آلودگی هوا ،تولید محصوالت بیخطر برای محیطزیست یا محصوالت با قابلیت تحمل باال،
آشکارسازی همزمان چند آالینده در نمونههای آب یا خاک با ظرفیت آشکارسازی و حساسیت باال ،حذف نمکهای چند
ظرفیتی عناصری مانند کلسیم ،آهن ،منگنز ،اورانیوم و برخی آفتکشها اشاره کرد .همچنین این فناوری با کاهش مصرف
ماده خام و انرژی باعث حفظ محیطزیست میشود .عالوه براین از نانوفناوری میتوان برای زیستتخریبپذیر کردن مواد
پلیمری یا زیستسازگار کردن موادی که در نهایت در طبیعت رها میشوند ،استفاده کرد.
بنابر گزارش جدید ارائه شده در خصوص کاربرد نانوفناوری در حوزههای بهداشت و درمان ،پیشبینی میشود طی سالهای
 2016الی  2024میالدی ،بازار مصرف در این حوزه با رشدی  12درصدی روبرو گردد .به اعتقاد کارشناسان ،رشد بازار و
افزایش تقاضا در سالهای آتی ،عمدتاً به دلیل پیشرفتهای فناورانه و نوآوریهای جدید در حوزه نانوپزشکی و همچنین
کاربرد نانوفناوری در زمینه پیشگیری ،تشخیص و درمان برخی بیماریها نظیر سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی است.

معيارهاي ارزيابي طرحها

• دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت دارد.
• نمایش نمونه اوليه کارآمد در محیطی که به محیط واقعی شباهت دارد.
• اثبات عملکرد نمونه اولیه واقعی
• بررسی سیر پژوهشی و آزمونهای مرتبط
• عملیاتیبودن طرح پیشنهادی
• برنامه اجرایی مشخص
• هزینه اجرای طرح پیشنهادی
• تسلط فنی اعضای تیم بر موضوع
• پیشینه علمی و اجرایی
• مقایسه جنبه نوآورانه طرح با آخرین ایدههای مطرح در حوزه صنعتی مشابه
• معيار نانويي:
بر اساس تعریف استاندارد بینالمللی  ISO-TS 18110: 2015و استاندارد ملی  12098محصول
فناوری نانو ،محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده یا با فناوری نانو
بهبودیافته باشد.

حمايتهاي از طرحهاي برگزيده
مورد پذیرش سرمایهگذاری صنتا
رایيطرح
تومانی ب
جایزه 25
برتريده
برگز
حها
میلیوناز طر
يتهاي
• اعطای حما
• عقد قرارداد بهمنظور جذب سرمایه و همکاری با شرکت صنتا

توجه :مالکیت فکری طرحهای ارسالی تماماً متعلق به شرکتکنندگان است .صرفِ شرکت در این فراخوان و
ارسال طرح منجر به انتقال مالکیت فکری نمیشود .پس از پایان ارزیابیها ،شرکت صنتا با تیمهای برگزیده
باهدف ادامه همکاری و پیادهسازی طرحها وارد مذاکره میشود.

فرآيند برگزاري فراخوان
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ثبتنام و ارسال طرح

ارزيابي طرحها

مذاكره و عقد قرارداد
شررکت صرنتا با برگزیدگان برتر
وارد مذاکره میشود .پس از آن،

در این مرحله شررررکتکنندگان تا
30آذرمااه  1400فرصرررت دارنرد،

پس از غربررال اولیرره طرحهررای

پاناج تايام بارتار در فررایرنررد

طرحهای پیشنهادی خود را مطابق

دریافتی ،شرکتکنندگان منتخب

سررررمررایررهگررذاری بررهمرنرظرور

برا پیشنویس دریرافرت طرح ،در

برای داوری غیرحضرروری انتخاب

پیررادهسررررازی طرح خود قرار

سرر رایرت چرالشهرای فنراوری و

میشوند.

خواهنرد گرفرت .سررررانجرام تيم

نروآوری ) (innoten.irثربررت

برتر معرفی شرررده و جرایزهی

کنند.

 25ميليون تومااني را دریرافرت

 8آذرماه الي 30آذرماه

ديماه1400

توجه :فرآیند اهدای جوایز برعهده شرکت متقاضی است.

میکند.

اسفند ماه1400

