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a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện ñầy
ñủ nghĩa vụ thuế ñối với nhà nước theo quy ñịnh;
b) Có thời gian hoạt ñộng không quá 05 năm kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng
nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu;
c) Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng ñối với Công ty cổ
phần.
3. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp ñồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 05 triệu ñồng/thủ tục/ñối tượng quyền sở hữu
trí tuệ;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp ñồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách,
chiến lược hoạt ñộng sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 15 triệu ñồng/doanh nghiệp;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp ñồng tư vấn về thiết kế, ñăng ký bảo hộ, khai thác và
phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích,
nhưng không quá 20 triệu ñồng ñối với nhãn hiệu ñăng ký trong nước, không quá 40
triệu ñồng ñối với nhãn hiệu ñăng ký ở nước ngoài, không quá 40 triệu ñồng ñối với
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích ñăng ký trong nước, không quá
60 triệu ñồng ñối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích ñăng ký ở
nước ngoài.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ño lường, chất
lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:
- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước
và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp ñồng tư vấn ñể doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ
sở, nhưng không quá 10 triệu ñồng/tiêu chuẩn cơ sở;
- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện ño; Hỗ trợ 50% chi phí kiểm
ñịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện ño, chuẩn ño lường; Hỗ trợ 50% chi phí
cấp dấu ñịnh lượng của hàng ñóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật ño lường,
nhưng không quá 10 triệu ñồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp ñồng tư vấn ñể doanh nghiệp khởi nghiệp tự tổ chức
ño lường, nhưng không quá 10 triệu ñồng/doanh nghiệp;
- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử
nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước, nhưng không quá 10 triệu ñồng/01 lần thử
và không quá 01 lần/năm.
c) Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ:
Hỗ trợ 50% chi phí hợp ñồng ứng dụng công nghệ cao, hợp ñồng chuyển giao
công nghệ, nhưng không quá 100 triệu ñồng/hợp ñồng và không quá 01 hợp
ñồng/năm.
d) Hỗ trợ về ñào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:

