برنامه ویزای استارتاپ
Start-up Visa Program

دیدگاه تجاری

کانادا بدون شک در مسیر هموار و سریع تبدیل شدن به یک قطب نوآوری در جهان قرار دارد .از
شهرت کریدور تورنتو-واترلو به عنوان سیلیکون ولی شمالی ،تا سرمایه گذاری و حمایت چشمگیر

دولتی از استارت آپ ها در ونکوور ،دالیل حضور همیشگی کانادا در صدر لیست برترین کشور ها

در حوزه نوآوری و فناوری است .حمایت های قوی دولت و بهره مندی از ساختار های تثبیت شده
آموزش عالی باعث می شود که صاحب نظران ،روند رشد کانادا در حوزه استارت آپ ها را سریع

و مطمئن ارزیابی کنند .حمایت هایی از قبیل کمک های بال عوض ،امتیازات مالیاتی (در سطح
فدرال و استانی) که یکی از مهمترین آنها برنامه  SR&EDو  IRAPمی باشد ،و تامین بودجه برای
انکوباتورهای دانشگاهی دالیلی واضح در حمایت از این پیش بینی هاست .در مقایسه با سایر

پیشروان در این حوزه ،کانادا دارای نرخ استارت آپی بیشتری از آلمان و فرانسه و کمی عقب تر از
انگلستان می باشد .از طرف دیگر کانادا در نرخ  scalingاز تمامی رقبای اروپایی خود پیشی گرفته

است .هرچند که سرانه نرخ استارت آپ و  scalingدر کانادا از ایاالت متحده کمتر است اما

فاصله کانادا با همسایه جنوبی آن به سرعت در حال کاهش است..

دیدگاه مهاجرتی

برنامه فدرال ویزای استارت آپ که در واقع به صورت امتحانی در سال  2013جایگزین برنامه

فدرال  )Immigration Entrepreneur(ENشده بود ،توانست پس از کسب نتایج مطلوب
در سال  2018به یک برنامه مهاجرت تجاری دائم تبدیل گردد .آنچه برنامه استارت آپ را از برنامه
قبلی  ENمتمایز می کند برون سپاری گزینش ایده ها و کسب و کار های نوآورانه به سازمان های

مشخص شده ( )Designated Organizationsتوسط دولت فدرال است.

اگر یکی از این سازمان ها حمایت خود از کسب و کار استارت آپی را در قالب Letter of
 Supportاعالم نماید ،تا حداکثر  5نفر از سهامداران آن کسب و کار و خانواده های آنان می توانند
برای اقامت دائم اقدام نمایند .عالوه بر دریافت حمایت از سازمان های مذکور متقاضیان می

بایست ملزومات قانونی دیگر این برنامه را نیز از جمله دریافت نمره رسمی زبان در سطح CLB 5

محیا نمایند.

برنامه استارت آپ در یک نگاه
مبنای قانونی

بند  98.01قانونIRPR

حداقل میزان دارایی

ندارد;

حداقل میزان سرمایه گذاری

ندارد;

تجربه حرفه ای

از هیچ تا بیش از  10سال (بسته به سازمان تعیین شده
متفاوت است);

تحصیالت

از هیچ تا تحصیالت عالیه (بسته به سازمان تعیین شده
متفاوت است);

سطح زبان

 ( CLB 5آیلتس جنرال :خواندن  ، 4نوشتن  ،5گوش دادن ،5
صحبت کردن ;)5

طرح تجاری

الزم است (برای سازمان تعیین شده);

درصد مالکیت در کسب و کار
پیشنهادی

حداقل  %10از سهام دارای حق رای بر هر متقاضی و مالکیت
بیش از  %50از سهام دارای حق رای برای گروه متقاضیان;

تعهد ایجاد اشتغال

ندارد;

محدودیت جغرافیایی

هر جایی در کانادا به جز کبک;

زمینه کسب و کار

به سازمان تعیین شده بستگی دارد ( ،ICT، IOTهوش
مصنوعی ،VR ،انرژی ،صنایع غذایی ،صنایع تولیدیSocial ،
 ،Enterpriseابزار دقیق ،تجهیزات پزشکی ،سالمت ،آب،
محیط زیست ،راه حل های مبنی بر فن آوری و …);

بازدید از استان

الزم نیست;

مصاحبه

به سازمان تعیین شده بستگی دارد (برخی از سازمان ها تا  3دور
مصاحبه دارند);

مسیر دریافت PR

مستقیم;

زمان رسیدگی

 12تا  16ماه;

نکات مهم

در زمان ارسال درخواست اقامت دائم ،متقاضیان می
بایست استطاعت مالی خود برای نقل مکان به کانادا را
اثبات نمایند .میزان آن بسته به تعداد اعضای خانواده
متقاضی از  13تا  35هزار دالر متغیر است؛
امکان دریافت ویزای کار موقت برای اشخاص کلیدی در
گروه استارت آپ پس از اخذ نامه حمایتی و در حین
رسیدگی به پرونده اقامت دائم ؛
امکان دریافت اقامت دائم برای حداکثر  5سهام دار در یک
کسب و کار واحد و خانواده هریک از آنها؛

