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مقدمه:
به منظور حمایت از بنگاه ها و شاغالن بخش فرهنگ ،هنر و ر سانه ،وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمی اقدام به عقد
قرارداد با صندوق کارآفرینی امید جهت اعطای تسهیالت به اهالی این بخش نموده است .در این راستا مرکز فناوری
اطالعات و رسااانه های دیتیتاح حساای و یوه بود به منظور حمایت از ف ارن فرهنگی فمااای متازی و با هد
افزایش تولید محتوای سالم و موید در این فما و کمک به توس ه سکوهای عرضه محتوای فرهنگی ،اقدام به برنامه
ریزی جهت بهره مندی از تسهیالت مذکور نموده است .این شیوه نامه در راستای عملیاتی نمودن این قرارداد تدوین
شده است.
اهداف:
 .1کمک به ف ارن فرهنگی دیتتاح در جهت توس ه کسی و کارشان
 .2حمایت از ف ارن فرهنگی دیتیتاح در راستای تولید محتوای ارزشمند
 .3ارتقاء کیوی و کمی تولیدات فرهنگی دیتیتاح
 .4حمایت از ایتاد و توس ه بسترهای انتشار محتوا
افراد حائز شرایط بهره مندی از تسهیالت:
ناشران دیتیتاح حقیقی و حقوقی دارای متوز از مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیتیتاح
شاخص های تعیین رقم تسهیالت:
 -1اندازه بنگاه اقتصادی برا اساس ت داد نیروی انسانی بیمه شده
 -2میزان تولیدات آثار فرهنگی :حتم تولیدات آثار فرهنگی در یک ساح گذشته
 -3مرتبط بودن حوزه ف الیت با متوز ابذ شده از مرکز
 -4میزان اثرگذاری فرهنگی :ت داد مخاطبان و یا کاربران یک رسانه در یک جام ه هد
 -5بستر عرضه و انتشار آثار :در صورتی که یک تولیدکننده محتوا ،آثار بود را بر بستر یا سکویی که بودش ایتاد
کرده ،عرضه کند.
تقسیم بندی کسب و کارها بر اساس تعداد نیروی انسانی (بر اساس تعریف اداره آمار بانک
مرکزی):
 -6کسی و کار برد1 :تا  9نور شاغل
 -7کسی و کارکوچک 10 :تا  49نور شاغل
 -8کسی و کار متوسط 50 :تا  99نور شاغل
 -9کسی و کار بزرگ :بیش از  100نور شاغل
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تقسیم بندی فعاالن فرهنگی دیجیتال بر اساس نوع فعالیت:
 -1تولیدکنندگان محتوا
 -2صاحبان بستر (کسی و کارهای نوین رسانه ای)
 -3متامع فرهنگی دیتیتاح
 -4متتمع های فرهنگی دیتیتاح استانی
نحوه ارزیابی و شاخص های عملکردی :
پس از ثبت دربواست ناشران دیتیتاح در « سامانه تحوه» جهت دریافت تسهیالت کارآفرینی ،حسی امتیاز حاصل
شده از عملکرد ناشران دیتیتاح ،بر اساس جدوح ذیل دسته بندی بواهند شد که بر اساس امتیاز و نتیته ارزیابی
صورت گرفته ،جهت دریافت تسهیالت به صندوق کارآفرینی امید م رفی بواهند شد.
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رسته های حوزه کسی و کارهای فرهنگی دیتیتاح
ضریب تسهیالت
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