Шакли
пешниҳоди маълумотҳо аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру
ноҳияҳо, муассисаҳои илмию таҳқиқотии соҳавӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва
дигар ташкилоту корхонаҳои дахлдор ба Интернет-портали миллии
инноватсионӣ www.innovation.tj

1. Маълумот дар бораи ташкилоте, ки
иттилоотро пешниҳод менамояд:
1.1 Ном, суроға, телефон, почтаи электронӣ;
1.2 Сомонаи расмии мақомот;
1.3 Роҳбар.

2. Маълумот дар бораи технология ва
маҳсулоти инноватсионӣ
2.1. Номи ташкилот ва корхонае, ки технология ва маҳсулоти инноватсиониро
ба роҳ мондааст;
2.2. Намуд (технология, маҳсулот, хизматрасонӣ ва идоракунӣ);
2.3. Зинаи тайѐрӣ (дар кадом сатҳ қарор дорад);
2.4. Тавсифи технология ва маҳсулоти инноватсионӣ;
2.5 Афзалият, натиҷаҳои самаранокӣ;
2.6 Соҳаи татбиқ;
2.7 Манбаҳои маблағгузорӣ;
2.8 Суроға, телефонҳо, cомонаи расмӣ, почтаи электронӣ.

3. Нашрияҳои илмии олимони Тоҷикистон дар
мамлакат ва берун аз он дар самти инноватсия
ва моликияти зеҳнӣ
3.1 Номгӯи мақолаҳо, монографияҳо, тезисҳо, адабиѐтҳо, рисолаҳои номзадии
унвонҷӯѐн, аспирантон ва олимон дар соҳаи инноватсия бо нишондоди муаллиф
(он), номи маводи нашршуда, миқдори саҳифа, макон ва соли нашр.

4. Маълумот дар бораи ташкилотҳое, ки
ҷиҳати тиҷоратикунонии коркардҳои
инноватсионӣ фаъолияти маркетингӣ
мебаранд
4.1 Номи паркҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои инноватсионӣ,
ширкатҳои истеҳсолӣ;
4.2 Соҳаи фаъолият.
5. Заминаи техникию технологии характери инноватсионӣ доштаи ташкилот ва
корхонаҳои истеҳсолӣ
5.1 Номи ташкилот ва корхонаи истеҳсолӣ;
5.2 Маълумот оид ба заминаи техникию технологии хусусияти инноватсионӣ
дошта.

6. Омода намудани кадрҳо дар самти
фаъолияти инноватсионӣ ва захираҳои кадрӣ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва
илмӣ-тадқиқотӣ
6.1. Муассисае, ки дар он мутахассисон дар самти фаъолияти инноватсионӣ
омода карда мешаванд;
6.2 Ихтисос ва миқдори мутахассисон аз рӯи соҳаҳо (заминаи омодасозӣ);

7. Лоиҳаҳои инноватсионие, ки бояд татбиқ
шаванд ва ѐ ба сармоягузорӣ ниѐз доранд
А. Иҷрошудаистода:
-Номи лоиҳа
-Ташкилоти маблағгузор
Б. Лоиҳаҳои ба маблағгузорӣ ниѐздошта:
-Номи лоиҳа
-Тавсифи маҷмӯи корҳо
-Афзалият ва самарабахшии иқтисодӣ
-Маблағи зарурӣ
-Ташкилоти лоиҳаро пешниҳодкунанда

-Муҳлатҳои амаликунонӣ
-Шартҳои ҳамкорӣ
-Суроға, телефон

8. Объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки барои
тиҷоратикунонӣ пешниҳод мегарданд
8.1 Номи объекти моликияти зеҳнӣ (ихтироъ, намунаи саноатӣ, навъи растанӣ
ва ғайра);
8.2 Рақами ҳуҷҷати ҳифозатӣ ва муаллиф (он);

9. Маълумот дар бораи татбиқи натиҷаҳои
фаъолияти илмӣ-техникӣ, ихтироъкорӣ ва
навовариҳо
9.1. Номи кори илмӣ-таҳқиқотӣ, ихтироот ва навовариҳо;
9.2 Мақсад ва натиҷаи бадастомада;
9.3 Муассиса ва ширкати истеҳсолие, ки дар он натиҷаҳои фаъолияти илмӣтехникӣ ва ихтироъорӣ татбиқ гардидаанд.

