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شماره سندCO-RE-06 :

آييننامه حمايت از رصد بازار

شماره ویرایش 2 :
تـاریخ ویرایش 42/00/22 :

صفحه  0 :از 3

 -1هدف
ورود به هر بازاری نيازمند شناخت ،ارزيابی و تحليل اطالعات بروز و مدون از آن بازار است .در همين راستا موسسه

خدمات فناوری تا بازار بخشی از هزينههای تهيه گزاراشات رصد بازار را که از طريق کارگزاران خبره در اين حوزه
تدوين شده ،مورد حمايت قرار میدهد.
 -2دامنه كاربرد
 -0-3شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس.
 -3تعاريف
 -0-3موسسه
منظور از موسسه ،موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (کريدور) است که با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزايش نرخ موفقيت
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دانش بنيان ،شکل گرفته است.
 -2-3شرکت متقاضی
شرکتهای ثبت شده که دارای تاييديه نانومقياس میباشند و متقاضی استفاده از خدمات اين آييننامه هستند.
 -3-3گزارش رصد بازار
گزارشاتی است که به شناخت بازار يک محصول از طريق برآورد حجم بازار ،تحليل رقبا و مشتريان ،ارزيابی الگوی مصرفکنندگان،
بررسی کانالهای فروش و تدوين استراتژی ورود به بازار هدف برای محصوالت میپردازد.
 -4مفاد آيیننامه
ماده :0خدمات مشمول حمایت در حوزه رصد بازار
در اين حوزه خدمات زير مورد حمايت موسسه است:
 -0-0رصد بازار داخلی
 -3-0رصد بازار بين المللی
 -2-0خريد گزارشات آماده
ماده  :2میزان حمایت
 -0-3سقف سهم حمايتی موسسه از هزينههای اخذ خدمات ماده  ،0براساس براساس جدول ذيل محاسبه میگردد:

شماره سندCO-RE-06 :

شماره ویرایش 2 :

آييننامه حمايت از رصد بازار

تـاریخ ویرایش 42/00/22 :

صفحه  0 :از 3

رصد بازار داخلی و

رصد بازار بینالمللی

خرید گزارشات آماده
درصد حمایت

 01درصد

 01درصد

سقف حمایت

 001،111،111ريال

 211،111،111ريال

ماده  :3شرایط اعطای حمایت
 -0-2کارايی و بازار مناسب محصول شرکت متقاضی بايستی به تاييد پشتيبان شرکت برسد.
 -3-2حمايت از تهيه گزارش آماده منوط به تاييد کيفی گزارش از سوی موسسه میباشد.
 -2-2بهرهمندی از حمايتهای اين آيين نامه منوط به استفاده از خدمات کارگزاران مورد تاييد موسسه میباشد .در صورتیکه
شرکت متقاضی تمايل به همکاری با کارگزاران ديگری داشته باشد ،نياز است پيش از شروع پروژه صالحيت کارگزار
مربوطه به تاييد موسسه رسيده باشد.

ماده  :2نحوه دریافت حمایت
 -0-9در مورد خدمات مرتبط با رصد بازار و خريد گزارشات آماده ،سهم حمايتی موسسه پس از پايان ارايه خدمت و واريز کل
مبلغ قرارداد از سوی متقاضی به کارگزار ،به متقاضی پرداخت خواهد شد .لذا شرکتهای متقاضی واجد شرايط ،میتوانند پس
از ارسال درخواست کتبی و ارائه مستندات الزم (شامل قرارداد منعقده با کارگزار ،تصوير فاکتور خدمات ،فايل گزارش تهيهشده
و  )...از حمايتهای موسسه استفاده نمايند.
تبصره :نحوه پرداخت سهم حمايتی موسسه از خريد گزارشات آماده به شرح زير می باشد:


مرحله اول :پرداخت دو سوم ميزان سهم حمايتی موسسه پس از ارايه مستندات مذکور



مرحله دوم :پرداخت يک سوم باقيمانده پس از ارايه گزارش خالصه به زبان فارسی

