پیوست 9
دستورالعمل حمایت از حضور شرکتها در پاویون محصوالت دانشبنیان ایران در نمایشگاههای خارجی
(موضوع بند  9ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای
حضور اين شرکتها در نمايشگاههای خارج از کشور توسط کريدور پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای معرفی
توانمندیهای شرکتها و بمنظور توسعه بازار صادرات محصوالت شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان تدوين شده
است .شرکتهای دارای تائیديه دانشبنیان از معاونت و حايز شرايط تعريف شده در اين دستورالعمل ،مشمول اين
حمايتها میباشند .از ديگر اهداف اين دستورالعمل میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
-

تقويت و توانمندی برند ملی در حوزه تولید محصوالت با فناوری باال؛

-

رصد فناوریهای مشابه و مهندسی معکوم توسط شرکتهای دانشبنیان؛

-

بهبود کیفیت محصوالت تولیدی با فناوری باال؛

-

گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی کشور در حوزههای با فناوری باال؛

-

زمینهسازی برای ورود مناسب شرکتهای دانشبنیان در بازارهای بینالمللی و صادرات.

ماده  -1شرایط استفاده از حمایتها
حمايتهای موضوع اين دستورالعمل به متقاضیانی تعلق میگیرد که:
 مجوزهای بینالمللی سیستمی (مانند  ISO, GMPو  )..و مجوزها و تائیديههای بینالمللی محصول (مانند
 CEو  CoCو  ) ...را دريافت نموده باشند و يا در حال دريافت باشند؛
 مجوزات الزم را اخذ نموده باشند (مثل مجوز وزارت بهداشت در حوزه دارو ،لوازم پزشکی و )...؛
 محصول در بازار داخل عرضه شده باشد؛


حضور در نمايشگاه در چهارچوب برنامه صادراتی شرکت باشد؛

 زيرساختهای اولیه جهت ورود به بازار بینالمللی مانند وبسايت ،بروشور و کاتالوگ به زبان بازار هدف،
داشتن حداقل يک نفر نماينده مسلط به زبان انگلیسی و  ...را دارا باشد.
تبصره  -1نحوه حضور کريدور بصورت پاويونهای ملی بوده و لذا انتخاب شرکتها با توجه به اولويت و شرايط نمايشگاه
براسام توانمندی شرکتها توسط کريدور صورت میپذيرد.
ماده  -2میزان تسهیالت پرداختی
 -1-2میزان حمايت معاونت از برگزاری پاويونهای اعالم شده از طرف معاونت شامل  %70از هزينههای ساخت غرفه
و هزينه فضای نمايشگاهی (شامل هزينههای زمین نمايشگاه ،برق ،تبلیغات اجباری ،مالیات و ساير هزينههای الزامی
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ثبتنام پاويون) و همچنین حمل و نقل برای هر پاويون میباشد و شرکتهای منتخب موظف به تامین مابقی هزينههای
مرتبط هستند.
تبصره  %50 -2هزينه ارسال تجهیزات و محصوالت جهت نمايش در  showroomها تا سقف  100میلیون ريال
نیز مورد حمايت قرار میگیرد.
 -2-2کريدور بنا به صالحديد خود نسبت به برونسپاری برخی از فعالیتهای اجرايی نمايشگاه شامل دبیرخانه نمايشگاه،
پیگیریهای اجرايی و انجام فعايتهای الزم جهت برپايی پاويون اقدام خواهد نمود.
 -3-2کريدور موظف به نظارت بر حسن اجرای عملکرد مجری نمايشگاه و همچنین شرکتهای حاضر در نمايشگاه
جهت تحقق اهداف ذکر شده در اين دستورالعمل میباشد.
 -4-2انتخاب شرکتهای هر حوزه بنا به پیشنهاد مجری نمايشگاه ،از میان شرکتهای دانشبنیان توانمند هر حوزه
و با تايید کريدور صورت میپذيرد.
تبصره  -3کريدور در انتخاب شرکتهای حاضر در پاويون از نظرات و رهنمودهای ستادهای توسعه فناوری،
اتحاديههای مرتبط ،اصناف و ساير متولیان هر حوزه استفاده خواهد نمود.
ماده  -3نحوه برگزاری پاویون
 -1-3در مرحله اول با ارسال يک گزارش اولیه و معرفی نمايشگاه توسط کريدور پاويونها به تأيید معاونت میرسد.
 -2-3مجريان احتمالی نمايشگاه در هر حوزه با توجه به سابقه کاری آنها با ارائه پروپوزال مورد بررسی قرار میگیرند.
 -3-3بهترين مجری با توجه به توانمندیها و پروپوزال ارسالی توسط کريدور صادرات انتخاب میگردد.
 -4-3کريدور به طور مستقیم يا از طريق مجری نسبت به ثبت نام اولیه و اجاره زمین اقدام خواهد نمود.
 -5-3کريدور پس از نهايی شدن برنامه برگزاری پاويون ،نسبت به اعالم و اطالعرسانی برنامه پاويون و معرفی مجری
نمايشگاه به شرکتهای توانمند هر حوزه اقدام خواهد نمود .لذا هريک از شرکتهای متقاضی حضور بايستی با ارسال
نامه رسمی به مجری معرفی شده ،نسبت به اعالم آمادگی و درخواست حضور در پاويون اقدام نمايند.
تبصره  -4شرکت متقاضی میتوانند حداقل  4ماه پیش از برگزاری پاويون در نمايشگاه خارجی ،درخواست خود را
مبنی بر حضور در نمايشگاه به همراه برنامه و اهداف حضور در نمايشگاه به کريدور ارسال نمايد.
تبصره  -5شرکت متقاضی ملزم به ارائه خدماتی است که مطابق با "لیست اقدامات مورد انتظار از مجری" کريدور
دريافت میکند.
 -6-3شرکت های منتخب توسط مجری مورد ارزيابی قرار میگیرند و لیست پیشنهادی به کريدور ارائه میشود.
 -7-3لیست شرکتهای منتخب پیشنهاد شده از طرف مجری جهت بررسی و نهايی کردن به کريدور ارسال میشود.
 -8-3مجوز الزم جهت دريافت هزينههای نمايشگاه از شرکتها طبق اعالم قبلی در پروپوزال به مجری ارائه میشود.
 -9-3پس از تايید شرکتهای متقاضی جهت حضور در پاويون توسط کريدور ،شرکتهای متقاضی بايستی نسبت به
پرداخت سهم خود به حساب مجری نمايشگاه پرداخت نمايند.
 -10-3مجری موظف است اقدامات الزم جهت اخذ ويزا ،گرفتن بلیط و هتل و همینطور امور مربوط به حمل و نقل
را پیگیری و به انجام برساند.
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 -11-3مجری موظف است يک ماه قبل از برگزاری نمايشگاه نسبت به برگزاری جلسهای نسبت به توجیه شرکتهای
منتخب و آگاهی از اهداف مورد نظر معاونت علمی اقدامات الزم را صورت دهد.
 -12-3مجری موظف است گزارش کاملی از زمان شروع برگزاری تا پايان تهیه نمايد.
 -13-3کريدور با ارزيابی نمايشگاهها و مجريان برگزاری و انعکام آن به معاونت نسبت به برگزاری آن در سال آينده
و همکاریهای بعدی با مجری برگزاری و همچنین حضور شرکتها در نمايشگاههای بعدی بازخورد خواهد داشت.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  5تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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