پارک علم و فنآوری
علیرغم برخورداری تمام استانهای کشور از پارک علم وفن آوری،استان اردبیل تا دولت یازدهم از برخورداری از
این فرصت محروم بود.
با پیگیریهای مقامات استان و حمایت مسئوالن مربوطه در اولین سال  39مجوز تاسیس پارک علم و فن آوری
استان صادر شد و بالفاصله ارکان آن طبق چارت مصوب تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.
علیرغم نوپا بودن پارک علم وفن آوری استان درمدت چهار سال اخیر وبا تالش اساتید و جوانان صاحب ایده
وخالق و حمایت های تمام قد مدیران ارشد استان رشد صنایع دانش بنیان وشرکت های فن آور در استان رشد
قابل توجهی داشته است.
برای استقرار واحدهای فن آور و پارک علم وفن آوری استان با مساعدت استاندار اردبیل،زمینی به مساحت  5هزار
متر مربع در شهرک الهیه اردبیل اختصاص یافته که در دست آماده سازی بوده و به زودی عملیات ساختمانی آن
آغاز خواهد شد.
و اخیرا بر اساس موافقت اولیه وزارت علوم,تحقیقات و فنآوری مقرر گردیده است ظرف  4سال و با هزینه بالغ بر
 55میلیارد تومان ساختمان این پارک تکمیل گردد.
رویکرد پارک علم و فن آوری استان،توجه بیشتر به صنایع دانش بنیان در حوزه های کشاورزی و بیوتکنولوژی
وفن آوریهای نانو میباشد.اما از تمام ایده ها و طرح های علمی وعملی محققان و مخترعان وجوانان در تمام حوزه
ها حمایت نموده وآماده ارائه انواع تسهیالت مالی و فنی و مشاوره ای وپشتیبانی کامل نوآوران وکارآفرینان این
حوزه می باشد.
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی نخبگان با پارک،شرکت در نمایشگاه و جشنواره های ملی و ارتقاء
رتبه استان به  ۶کشوری وپذیرش و استقرار نزدیک به  55واحد فناور از اقدامات این پارک در دو سال گذشته
بوده است.
در دو سال ابتدای تاسیس پارک علم وفن آوری استان اعتبار مستقل نداشت وبا کمک های مالی استانداری ووزارت
علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری اداره میشد ولی با مساعدت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتالش
نمایندگان محترم استان،از سال  3۶دارای ردیف مستقل بودجه شده است.

