پیوست 9

دستورالعمل حمایت از کارگزاران صادراتی جهت ایجاد نمایشگاه دائمی
(موضوع بند  9ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
در راستای حمایت مرکز از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای خارجی ،بخشی از هزینه ایجاد نمایشگاه دائمی کارگزاران صادراتی
مورد تأیید مرکز از طرف کریدور پرداخت میگردد .این حمایت در راستای معرفی محصوالت تولیدی شرکتها در کشورها و بازارهای هدف و به
منظور توسعه بازار صادرات محصوالت شرکتهای دارای تاییدیه دانشبنیان تدوین شده است.
ماده  -۱خدمات مورد حمایت
 -1-1کریدور در راستای حمایت از صادرات محصوالت دانشبنیان از خرید تجهیزات و محصوالت دانشبنیان جهت نمایش در نمایشگاههای
دائمی حمایت میکند.
 -2-1نمایشگاه دائمی ،مجری نمایشگاه و محصوالت جهت ارائه در نمایشگاه جهت دریافت حمایت باید به تایید کریدور برسد.
 -3-1کریدور با مشورت و هم اندیشی مرکز و ستادهای فناوری شرکتها و محصوالت دانش بنیان و کشورهای هدف جهت برگزاری نمایشگاههای
دائمی را انتخاب مینماید.
ماده  -2دامنه شمول
 -1-2کارگزاران صادراتی مورد تأیید مرکز
ماده  -3میزان حمایت
 %100هزینه برگزاری نمایشگاه بصورت تسهیالت قرض الحسنه تا سقف  2میلیارد ریال با نرخ بهره  2 ،%6سال تنفس و بازپرداخت  9ماهه به
کارگزاران صادراتی پرداخت میگردد.
تبصره  -۱حمایت از کارگزار صادراتی برای برپایی نمایشگاه به شرط دارا بودن تمام مجوزهای حضور در بازار هدف ،پذیرش ضوابط و قرارداد
کارگزار صادراتی مقیم و عقد قرارداد حداقل  10شرکت دانش بنیان با کارگزار جهت حضور در نمایشگاه دائمی کارگزار امکان پذیر میباشد.
تبصره  -2برپایی نمایشگاه دائمی توسط هر کارگزار صادراتی یک بار برای هر کشور حمایت میشود .تمدید برای کشور ثانی و ثالث به شرط
موفقیت کشور اول خواهد بود.
ماده  -4گردش کار
در مورد خدمات مرتبط با این دستورالعمل ،تسهیالت و حمایتهای موضوع ماده  ،3در حین عقد قرارداد بین مجری و شرکت دانشبنیان و بر
اساس زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تایید شرکت به مجری پرداخت خواهد شد .لذا شرکتهای مجری واجد شرایط ،می
توانند پس از ارسال درخواست کتبی و ضمیمه نمودن مستندات الزم (نمونه قرارداد ،پیشفاکتور و  )...از تسهیالت و حمایتهای موضوع این
آییننامه استفاده نمایند.
ماده  -5این د ستورالعمل در یک مقدمه 5 ،ماده و  2تب صره در تاریخ  97/01/01به تایید رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری ر سید
و از همان تاریخ قابل اجرا میباشد.

