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دستورالعمل حمایت از ارسال موقتی نمونه محصول
(موضوع بند  11ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای خارجی ،بخشی از هزينه خريد
تجهیزات و محصوالت شرکتهای دانشبنیان توسط شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و يا شرکتهای
بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاههای دائمی ) (Showroomاز طرف کريدور پرداخت میگردد .اين حمايت در
راستای معرفی محصوالت تولیدی شرکتها در کشورها و بازارهای هدف و بمنظور توسعه بازار صادرات محصوالت
شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان تدوين شده است.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
-1-1

کريدور در راستای حمايت از صادرات محصوالت دانشبنیان از خريد تجهیزات و محصوالت دانشبنیان جهت
نمايش در نمايشگاههای دائمی حمايت میکند.

-2-1

نمايشگاه دائمی ،مجری نمايشگاه و محصوالت جهت ارائه در نمايشگاه جهت دريافت حمايت بايد به تايید
کريدور برسد.

-3-1

شرکتهای مجری نمايشگاههای دائمی اعم از شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و شرکتهای
بازرگانی مورد تايید کريدور میتوانند از اين حمايت بهرهمند گردند.

-4-1

کريدور با مشورت و هم انديشی معاونت و ستادهای فناوری شرکتها و محصوالت دانش بنیان و کشورهای
هدف جهت برگزاری نمايشگاههای دائمی را انتخاب مینمايد.

ماده  -2میزان حمایت
 %50هزينه خريد تجهیزات و محصوالت دانشبنیان توسط شرکتهای مديريت صادرات ،پايگاههای صادراتی و
شرکتهای بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاههای دائمی به صورت تسهیالت با نرخ بهره  10درصد به اين شرکتها
پرداخت میگردد.
تبصره  -1حداکثر مدت زمان حمايت از نمايش محصوالت در نمايشگاههای دائمی يکسال میباشد.
تبصره  -2سقف مبلغ قابل پرداخت به عنوان حمايت برای هر محصول دانش بنیان يک میلیارد ريال میباشد.
تبصره  -3در صورت صاردات موفق و يا داشتن سابقه مناسب که مورد تايید کريدور باشد ،نرخ بهره تسهیالت تا 4
درصد کاهش میيابد.
ماده  -3گردش کار
در مورد خدمات مرتبط با اين دستورالعمل ،تسهیالت و حمايتهای موضوع ماده  ،2در حین عقد قرارداد بین مجری
و شرکت دانشبنیان و بر اسام زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تايید شرکت به مجری پرداخت
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خواهد شد .لذا شرکتهای مجری واجد شرايط ،میتوانند پس از ارسال درخواست کتبی و ضمیمه نمودن مستندات
الزم (نمونه قرارداد ،پیشفاکتور و  )...از تسهیالت و حمايتهای موضوع اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  3تبصره ،در تاريخ  95/01/01به تايید معاون امور بینالملل و
تباد ل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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