پيوست شماره ()1
بخش اطالعات متقاضي حقيقي
نام
نام خانوادگي
آدرس محل سكونت

روستا-شهر-دهستان-بخش-شهرستان-استان

آدرس دقيق
جنسيت

زن-مرد

تاريخ تولد

روز-ماه-سال

كد ملي
كد پستي
شماره ثابت
شماره همرا
پست الكترونيك
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي

ISCEDاستاندارد-

وضعيت سرپرست

سرپرست خانوار

تحت حمايت سازمان هاي خاص

بله

دستگاه حمايتي

كميته امداد-بهزيستي و.......

وضعيت جسماني

سالم

وضعيت خدمت

معافيت

بارگذاري مدارك
كارت ملي
كپي شناسنامه
مدارك تحت حمايت سازمان هاي خاص
قبض تلفن محل سكونت
كارت پايان خدمت

تحت تكفل
خير
معلول
كارت پايان خدمت

مشمول

بخش اطالعات متقاضي حقوقي
نام شركت
شماره ثبت
تاريخ ثبت
شناسه ملي
كد اقتصادي
ادرس محل شركت

روستا-شهر-دهستان-بخش-شهرستان-استان

آدرس دقيق
كد پستي
كد بيمه كارگاه
نوع مديريت

خصوصي

تعاوني

رسته فعاليت
مشخصات هيات مديره

(مديرعامل-رئيس هيات مديره-اعضاء(صاحب امضاء) به صورت مختصر همانند فرد حقيقي)

بارگذاري مدارك اعضاء
كارت ملي
كپي شناسنامه تمام صفحات

بارگذاري مدارك شركت
آخرين روزنامه رسمي
آگهي تاسيس
مدارك اصالت مكان
قبض تلفن محل شركت

خالصه اطالعات مربوط به طرح
رسته فعايت مرتبط با طرح پيشنهادي:
نوع طرح
آدرس محل اجراي طرح

آدرس دقيق
شماره ثابت محل اجراي طرح
بانك عامل پيشنهادي متقاضي
سرمايه گذاري مورد نظر
تسهيالت مورد نياز در حلقه هاي زنجيره
طرح پيشنهادي
اشتغالزايي طرح
تعداد اشتغال مستقيم قابل ايجاد در اجراي طرح
تعداد اشتغال غير مستقيم قابل ايجاد در اجراي طرح
هزينه سرانه ايجاد يك نفر شغل مستقيم
آيا در اجراي طرح نياز به ارايه آموزش هاي مهارتي به نيروي كار وجود دارد؟
در صورت پاسخ مثبت به سوال فوق نوع مهارت هاي مورد نياز اعالم گردد
فرم اطالعات طرح

فرم ورود اطالعات كاركنان
سمت

حقوق ماهيانه

تعداد

رشته تحصيلي

مهارت

وضعيت شغلي

جمع
ساليانه(حقوق
ماهيانه*)11

مدير طرح
كارشناس
كارگر دائم
+
مجموع

فرم ورود اطالعات مجوزها
نام دستگاه

نوع مجوز
توليدي/توزيعي/خدماتي

تاريخ شروع جواز

تاريخ پايان

تاريخ شروع

جواز

فعاليت

اطالعات مربوط به هزينه ها( سرمايه موردنياز) و درآمدها در طرح هاي ايجادي/توسعه اي

نام مجوز

بارگذاري
مدارك

هزينه ها/سرمايه مورد نياز
ثابت

درآمد

متغير(سرمايه در گردش)
سال اول

سال اول

پيش بيني سود خالص
سال +

سال اول

سال+

سال +

زمين/ساختمان
ماشين آالت
تاسيسات
نيروي كار جديد
مواد اوليه
استهالك
ماليات
سوخت و انرژي
ساير هزينه ها
فروش
يارانه
ساير درآمد ها
كل
 بارگذاري طرح پيشنهادي؟
 .aقبض(تلفن) محل اجراي طرح
 .bليست بيمه( براي طرح هاي توسعه اي و سرمايه در گردش)

پيوست شماره()1

شاخص هاي بررسي طرح ها و برنامه ها توسط دستگاههاي اجرايي درسطح شهرستان و استان
رديف

موضوع

1

آيا طرح با رسته هاي ملي همسو است؟چه ميزان(امتياز
از)5

1

آيا طرح با رسته هاي استان همسو است؟ (امتياز از)5

3

آيا اطالعات متقاضي صحت دارد؟ (امتياز از)5

4

آيا متقاضي شايستگي الزم براي كارآفريني و اجراي
طرح را دارد؟ (امتياز از )10

5

آيا طرح تكميل كننده يك زنجيره ارزش است؟ (امتياز

بله

خير

امتياز

توضيحات

انباشت سود

از )10
6

هزينه سرانه ايجاد شغل در طرح چه ميزان است؟
(سقف  500ميليون ريال)(امتياز از )10

7

آيا طرح پر اشتغال است؟ (امتياز از )10

8

ايا طرح بازدهي اقتصادي دارد؟ (امتياز از )10

9

آيا طرح منجر به شكل گيري گروه ها و شبكه هاي
مردمي و توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي ايشان
ميشود؟ (امتياز از )10

10

آيا طرح حافظ منابع آبي و محيط زيست است؟ (امتياز
از )10

11

ايا براي محصول توليد شده در طرح در سطح منطقه يا
بين الملل بازار وجود دارد؟ (امتياز از )10

11

آيا طرح براي فروش محصوالت يا خدمات توليدي
قرارداد فروش با شركت هاي داخلي يا خارجي دارد؟
(امتياز از)5
جمع امتيازات از 100

پيوست شماره ()3
شاخص هاي مربوط به انتخاب طرح هاي پر اشتغال توسط كميته فني در سطح استان و يا شهرستان

رديف

موضوع

1

آيا طرح با رسته هاي استان همسو است؟ (امتياز از)5

1

آيا متقاضي شايستگي الزم براي كارآفريني و اجراي طرح را دارد؟ (امتياز
از )10

3

آيا در اجراي طرح حلقه هاي نيازمند سرمايه گذاري با حلقه هاي
شناسايي شده در سطح مطالعات ديناميك همخواني دارد؟(امتياز از)5

4

آيا طرح تكميل كننده يك زنجيره ارزش است؟ (امتياز از )10

5

آيا طرح پر اشتغال است؟ (امتياز از )10

6

آيا طرح بازدهي اقتصادي-اجتماعي دارد؟

بله

خير

امتياز

توضيحات

(امتياز از )10
آيا ارزش حال درآمدها از ارزش حال هزينه ها بيشتر است؟( 3امتياز)
آيا سود حاصل از اجراي طرح بيش از يك برابر هزينه هاي نيروي
انساني است؟( 3امتياز)
آيا در طرح پيشنهادي مكانيزم هاي كارآفريني اجتماعي پيش بيني شده
است؟(اقدامات همزمان در جستجوي نيرو،شبكه سازي،توانمند
سازي،تجاري سازي،شكل گيري فعاليت تجاري-اجتماعي) ( 4امتياز)
7

آيا طرح منجر به شكل گيري گروه ها و شبكه هاي مردمي و توانمند
سازي و ايجاد اشتغال براي ايشان ميشود؟ (امتياز از )10

8

آيا طرح حافظ منابع آبي و محيط زيست است؟ (امتياز از )10

9

آيا اتصال به بازرا هاي منطقه اي و جهاني در مكانيسم اجراي طرح ديده
شده است؟ (امتياز از )10

10

آيا در اجراي طرح از نيروهاي كارورز جذب ميشود؟(امتياز از )10

11

ايا اجراي طرح پيشنهادي منجر به ارتقاي كيفيت مهارت هاي نيروي كار
ميشود؟ (امتياز از )10

11

آيا تسهيالت مورد نياز در سقف اختيارات شهرستان/استان است؟
جمع امتيازات از 100

