پیوست 8
دستورالعمل حمایت از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری
(موضوع بند  8ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
ارتباطات بینالمللی يکی از الزمات اولیه در فرآيند بینالمللی شدن شرکتها و صادرات محصوالت و خدمات میباشد.
حضور در هیاتهای تجاری بینالمللی همواره از طرف دولتها مورد حمايت قرار گرفته و بر همین مبنا کريدور نیز
بعنوان بازوی اجرايی معاونت در توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان ،از اعزام و پذيرش هیاتهای تجاری در راستای
توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان حمايت میکند .پذيرش و اعزام اين هیاتها و يا افراد میتواند با هدفهای
مختلفی نظیر توسعه بازار ،رصد رقبا و فناوریهای مشابه ،سرمايهگذاری مشترک؛ آموزش و کسب تجربه در حوزههای
مختلف باشد .لذا و بر اسام اختیارات معاونت و در راستای حمايت از صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان ،نفوذ و
حضور صادراتی در بازارها ،افزايش سهم بازار موجود ،پرداخت بخشی ازهزينههای اعزام "هیأتهای صادراتی ،بازاريابی
و سرمايهگذاری محصوالت دانشبنیان" در چارچوب اين آيیننامه قابل اقدام میباشد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
کريدور در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای اعزام و پذيرش هیاتهای تجاری (متشکل از
فرد يا افراد مورد تايید کريدور) را در صورتی که در راستای توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان باشد ،مورد حمايت
قرار میدهد .هیاتهای مورد حمايت کريدور میتواند به يکی از اشکال زير باشند:
الف -هیاتهای اعزامی:
 -1هیاتهای اعزامی از شرکت دانشبنیان که به منظور رصد فناوریهای مشابه در نمايشگاه و يا بازديد از پارکهای
فناوری اعزام میشوند.
ب -پذیرش هیاتهای تجاری:
 -1هیاتهای بینالمللی که کريدور به منظور بینالمللیسازی نمايشگاههای محصوالت دانشبنیان و يا مذاکرات
تجاری به کشور دعوت مینمايد.
ماده  -2میزان حمایت
 -1-2کريدور به منظور توسعه ارتباط شرکتهای دانشبنیان از هیاتهای معرفی شده در ماده  1به صورت زير حمايت
مینمايد:
هزینه بلیط رفت

ردیف

نوع هیات

1

هیاتهای اعزامی

%80

2

هیاتهای پذيرشی

-

و برگشت

سقف هزینه به ازای هر نفر

هزینه ترنسفر

هزینه هتل

-

%50

40.000.000

%100

%100

40.000.000
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(ریال)

تبصره  -1هیاتهای اعزامی و پذيرشی میتواند شامل فرد يا افرادی باشد که به تشخیص شرکتهای دانشبنیان و يا
کريدور انتخاب شدهاند .سقف تعداد کل افراد اعزامی در هر هیات  20نفر می باشد.
تبصره  -2هر يک از شرکتهای دانشبنیان حداکثر مجاز به اعزام  2هیات (حداکثر  2نفر در هر هیات) و پذيرش 2
هیات در سال بوده و در صورت ارايه مستندات مرتبط با صادرات محصول يا تعامالت تجاری موفق ،سقف تعدادی
هیاتها بر اسام تائید کريدور افزايش میيابد.
تبصره  -3شرکتهای مديريت صادرات ،بازرگانی و شرکتهای مجری تورهای نمايشگاهی و تشريفات نیازی به رعايت
سقف ذکر شده برای حداکثر تعداد افراد را نداشته و سقف افراد بر مبنای توافق قبلی با کريدور تعیین میگردد.
تبصره  -4در هر دو خدمت اعزام و پذيرش هیات تجاری %20 ،هزينه سقف حمايتها به عنوان حقالزحمه به کارگزار
مجری اعزام و پذيرش هیات تجاری پرداخت میگردد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب هیات ،سمت و همچنین جايگاه افراد جهت حضور در نمايشگاه يا رويداد تجاری -فناوری بايستی به
تايید کريدور برسد ،لذا الزم است شرکت متقاضی ضمن اعالم رسمی مشخصات هیات موردنظر ،نسبت به ارايه
برنامه بازديد و زمانبندیهای مربوطه به کريدور نیز اقدام نمايد.
 -2-3نمايشگاههای بینالمللی که از طرف سازمان توسعه تجارت برگزار میگردد ،مورد تايید کريدور بوده و کريدور
تنها درخواست شرکت را از منظر تناسب آن رويداد با برنامه صادراتی شرکت درخواست کننده بررسی و اعالم نظر
مینمايد.
 -3-3نمايشگاهها و رويدادهای تجاری -فناوری مورد تايید برای پذيرش هیاتهای تجاری شامل نمايشگاهها و
رويدادهايی است که با حمايت معاونت در حوزههای مرتبط با محصوالت دانشبنیان (نظیر :زيستفناوری؛ تجهیزات
آزمايشگاهی؛ تجهیزات پزشکی؛ هوافضا؛ نانوفناوری؛ گیاهان دارويی؛ علوم شناختی؛ فناوری اطالعات و کامپیوتر؛
علوم دريايی) در کشور برگزار میگردد.
 -4-3مجری برگزاری و مديريت هیاتهای تجاری میتواند شرکت دانشبنیان ،کريدور و يا هريک از کارگزاران کريدور
اعم از شرکتهای مديريت صادرات ،شرکتهای بازرگانی و برگزارکننده نمايشگاه و تورهای نمايشگاهی باشد.
ماده  -4گردش کار
شرکتهای متقاضی دريافت خدمات مرتبط با اين آيیننامه در صورت نیاز میتوانند ضمن ارايه نامه درخواست خدمت
بصورت رسمی به کريدور ،ساير مدارک مرتبط نظیر مشخصات هیات اعزامی يا پذيرشی و برنامه زمانبندی نسبت به
مورد تايید بودن هیات اقدام نمايند .بديهی است در صورت تايید کريدور ،هزينهها پس از بازگشت هیات و دريافت
مستندات مالی مربوطه و گزارشی از نتايج حضور هیات در وجه شرکت دانشبنیان پرداخت میگردد.
تبصره  :4در صورتیکه مجری برگزاری تور اعزامی يا پذيرشی يکی از کارگزاران کريدور اعم از شرکتهای مديريت
صادرات ،شرکتهای بازرگانی و برگزارکننده نمايشگاه و تورهای نمايشگاهی باشد ،پرداخت حمايت بصورت يک قرارداد
تجمیعی و با رعايت میزان حمايتهای ذکر شده در بند  1-2با در نظر گرفتن حقالزحمه مجری پرداخت میگردد.
ماده  -4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  4ماده و  4تبصره ،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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