پیوست 10

دستورالعمل حمایت از واسطه های صادراتی درصورت صادرات محصول دانش بنیان
(موضوع بند  10ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
صادرات محصوالت با فناوری باال و پیچیده عموما نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداومی در بازار هدف داشته و صادرات موفق در صورت
وجود مزیتهای رقابتی کیفی و قیمتی تنها در صورت پیگیری اثربخش و نظاممند صورت میپذیرد .پیگیری فرآیندهای صادرات مح صوالت
شرکتهای دانشبنیان در مواردی میتواند از طریق وا سطههای بازرگانی آ شنا به فناوری یا مح صول و دارای د ستر سیهای بینالمللی صورت
پذیرد .این درحالیستتت که واستتطههای صتتادراتی عموماب بدالیم مختلفی نظیر پیچیدگی و ریست

باالی صتتادرات محصتتوالت دانشبنیان ،نبود

ف ضای اعتماد بین شرکت و وا سطه صادراتی ،و یا فقدان انگیزش منا سب راغب به صرف زمان و هزینه برای بازاریابی و صادرات مح صوالت
دانشبنیان نیستند .لذا کریدور صادرات بهمنظور فعالسازی ظرفیت استفاده از وسطههای تجاری موجود در ایران و یا سایر کشورها و همچنین
بدلیم انگیزش ایشان در توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان ،اقدام به حمایت از این واسطههای صادراتی نموده است .دستورالعمم حاضر به
تشتتریف فرآیندهای حمایت از این واستتطههای صتتادراتی پرداهته و میزان حمایتهای کریدور صتتادرات را که در صتتورت صتتادرات موفق به
واسطههای صادراتی پرداهت هواهد شد ،تعیین مینماید.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
هدمات قابم ارائه توسط واسطههای تجاری به شرکتهای دانشبنیان ،شامم موارد ذیم میباشد:

-

معرفی و بازاریابی محصوالت در کشور مقصد

-

مذاکره با هریدار/هریداران در هصوص تامین و تحویم کاال

-

همراهی با شرکت در هصوص انعقاد قرارداد و فرآیندهای تکمیلی تا حصول نتیجه

ماده  -2دامنه شمول
 -1-2واسطههای صادراتی می تواند شخص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه بازرگانی با ملیت ایرانی و یا غیرایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم در
ایران که مورد تایی د کریدور و مرکز باشد (اسامی افراد مورد تایید در وب سایت کریدور صادرات به آدرس  www.tesc.irآمده است).
ماده  -3میزان حمایت
میزان حمایت از هزینههای واسطههای صادراتی به منظور فروش هارجی محصوالت دانشبنیان ،به میزان  %5ارزش صادراتی محصول دانشبنیان
تا سقف  25هزار دالر در سال میباشد که توسط کریدور صادرات به واسطه صادراتی پرداهت میگردد .عالوه بر این %2 ،ارزش صادراتی محصول
دانشبنیان برای شرکت نزد کریدور به صورت  creditدر نظر گرفته میشود.
تبصره  -1حمایت تا سقف  25هزار دالر در سال اول و در سالهای بعد درصد حمایت متناسب با رشد تا  3سال صورت میپذیرد.
تبصره  -2حمایت در صورت صادرات محصول به بازار جدید به واسطه صادراتی تعلق میگیرد.
تبصره  -3این حمایت شامم شرکتهای مدیریت صادرات و پایگاههای صادراتی که قبال توسط مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری مورد
حمایت قرار گرفتهاند نمیشود .لذا این دسته از شرکتها بر مبنای قراردادهای قبلی مرکز در صورت صادرات موفق محصوالت دانشبنیان ،حمایت
هواهند شد.

ماده  -4گردش کار
 -1-4به منظور دریافت حمایت از صادرات از طریق واسطههای صادراتی ،واسطه صادراتی میتواند ضمن اعالم نیاز به دریافت حمایت ،تقاضای
رسمی هود را جهت دریافت حمایت کریدور ارسال نماید.
 -2-4در صورت تایید کریدور آن شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) بعنوان واسطه صادراتی ،کریدور فهرستی از محصوالت مورد تایید هود جهت
صادرات را به واسطه صادراتی معرفی مینماید.
 -3-4میزان حمایت کریدور از واسطه پس از صادرات موفق و بر مبنای مستندات ارایه شده محاسبه و به حساب واسطه واریز میگردد.
بدین منظور ،واسطه صادراتی بایستی درهواست هود را مبنی بر دریافت مشوق صادراتی به همراه اسناد مثبته صادرات (اعم از برگه سبز گمرکی،
فاکتور ،گواهی مبدا (در صورت وجود) ،مستندات مرتبط با ورود ارز حاصم از صادرات به کشور) به کریدور ارسال نماید.
ماده  -5این دستورالعمم در  5ماده و  3تبصره ،در تاریخ  97/01/01به تایید رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری رسید و از همان
تاریخ قابم اجرا میباشد.

