
 جزئیات روند اعطای تسهیالت
 

ارائه درخواست تسهیالت بانکی به همراه پیشنهاد اولیـه پـروژه بـه دفتـر طـرح، توسـط               -1
 متقاضی

 بررسی درخواست های اعطای تسهیالت جهت تصمیم گیری اولیه توسط دفتر طرح -2

ارائه کامل طرح کاهش مصرف انرژی توسط متقاضی بـه دفتـر طـرح، پـس از تصـویب                    -3
 اولیه

کارشناسی طرح پیشنهادی دردفتر طرح و اتخاذ تصـمیم در مـورد تصـویب یـا                بررسی   -4
 عدم تصویب قطعی آن

 جهـت   ه مهندسی پروژه بـه همـراه مـدارک و نقشـه هـای مربوطـ               –ارائه کامل طرح فنی      -5
 ارزیابی نهایی به دفتر طرح، توسط متقاضی

ت اعطـایی،   تهیه گزارش کارشناسی پروژه پیشنهادی و پیشنهاد میزان و شرایط تسهیال           -6
 توسط دفتر طرح

 تشکیل کمیسیون فنی جهت اتخاذ تصمیم نهایی در مورد پروژه پیشنهادی -7

 انعقاد موافقت نامه با متقاضی، پس از تصویب کمیسیون -8

 ی به بانک عامل جهت عقد قرارداد دریافت تسهیالت، توسط طرحضمعرفی متقا -9

  توسط واحد مهندسی و کنترلشروع عملیات اجرایی پروژه، نظارت و کنترل کیفی آن -10

گزارش مرحله ای پیشرفت های پیش بینی شده در قـرارداد توسـط متقاضـی بـه دفتـر                    -11
 طرح

ارزیابی، نظارت و اقدامات الزم براساس گزارش پیشرفت کار هر مرحلـه توسـط دفتـر                 -12
 طرح

ط پرداخت مرحله ای تسهیالت پس از دریافت گزارش پیشـرفت کـار هـر مرحلـه، توسـ                  -13
 )با دستور مدیر طرح( بانک عامل 

باز پرداخت اقساط تسهیالت طبق برنامه زمان بنـدی مقـرر توسـط متقاضـی بـه بانـک           -14
 عامل

تنظیم گزارش و تسویه حساب نهایی و همچنین کارنامه پـروژه پـس از اتمـام عملیـات                   -15
 اجرایی، توسط متقاضی

 وژه توسط کمیسیون ارزیابی و تصویب گزارشات نهایی و کارنامه پر -16



 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت صنایع و معادن

 طرح کمک به بهینه سازی مصرف انرژی و تولید پاک تر
 

 معرفی پروژه توسط متقاضی
 :به

 :موضوع
 

برای بررسی و تصمیم گیری در مورد پروژه کاهش مصرف انرژی یا تولید پاک تر فوق الـذکر،                  
کاتالوگ و  (یر ارائه فرمایید    زحاوی شرح تفصیلی موارد     خواهشمند است گزارشی در دو نسخه       

 )عکسها می بایستی اصل باشد
 کارخانه/ معرفی شرکت  -1

 . سال تاسیس، شماره ثبت، کد اقتصادی، نوع فعالیت و سرمایه ثبت شده-الف
کارخانه از لحاظ امکانات، محصول تولیدی، تعداد پرسنل، سـوابق    /  وضعیت موجود شرکت     -ب

 .جربی پرسنلتحصیلی و ت
آدس محل سکونت اعضاء هیات مدیره،      ( مشخصات و تعداد سهامداران، اعضای هیات مدیره         -ج

 )فتوکپی شناسنامه اعضاء پس از تصویب پروژه
 . ترازنامه و صورت های مالی مربوط به عملکرد آخرین سال مالی همراه با ضمائم مربوطه-د

 )فتوکپی موافقت اصولی و یا سایر خطوط( نوع مجوز صنعتی -هـ 
/  مشخصات و حجم ریالی پروژه ها  و کارهای انجام شده و در دست اجرا توسط شـرکت                    –و  

 کارخانه
 
 : معرفی پروژه شامل-2

 نقشه  – مشخصات فنی    – اهداف و صرفه جویی ها       –شامل عنوان   ( مشخصات کلی پروژه     -الف
 ) نحوه اجرا–م ها و مدارک الز

  سابقه، وضعیت حاضر و روند توسعه موضوع پروژه–ب 
 کارخانه در رابطه با کاهش مصرف انرژی و یا تولید پاک تر/  سوابق فعالیت شرکت –ج 
 
  توجیه پروژه کاهش مصرف انرژی و یا تولید پاک تر-3

  توجیه ضرورت طرح–الف 
  توجیه فنی و اقتصادی–ب 
 ی انجام پروژه کاهش مصرف انرژی و یا تولید پاک تر تمهیدات الزم برا–ج 



 
  مراحل و روشهای اجرای پروژه-4

/ در این مرحله الزم است عالوه بر تشریح کلیه مراحل انجـام پـروژه، روش پیشـنهادی شـرکت                    
 .کارخانه را نیز در هر یک از مراحل اجرایی پروژه بیان نمایید

 
  نیازمندی ها و هزینه انجام پروژه-5
 برآورد نیازمندی ها و هزینه های مربوط به هر مرحله از اجرای پروژه به تفکیک مراحل و                  -لفا

 همچنین اعالم استعالم های متفاوت در این زمینه 
 اعالم وام های دریافت شده و یا در دست اقدام از منابع دیگر بـرای اجـرای مراحـل مختلـف                   -ب

 این پروژه
 
 ختلف پروژه جدول زمان بندی اجرای مراحل م-6

ارائه برنامه زمان بندی پیشرفت مراحل مختلف پروژه با تعیین درصد هر مرحله نسـبت بـه کـل                   
 ) نمودار گانت(پروژه 

 
ارائه این فرم به متقاضی به منزله تصویب پروژه ای که از طرف وی ارائه می شـود،                  : 1توضیح  

  گزارشـات عـودت داده     در هـر صـورت    . نمی باشد و دفتر طرح مجاز بـه قبـول یـا رد آن اسـت               
 . نمی شود

بعـد از انقضـای ایـن مهلـت     . مهلت ارائه پروژه بر طبق فرم حاضر یک ماه مـی باشـد            : 2توضیح  
 .پروژه راکد گردیده و دفتر طرح از بررسی آن معذور خواهد بود

 .در صورت بروز هر مشکل در ارائه پروژه، به دفتر طرح مراجعه فرمایید: 3توضیح 
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