آییننامه حمایت از مشاوره قراردادهای انتقال فناوری

مقدمه
شرکتهای مختلف به منظور بقا در بازار رقابتی و بهبود و نوسازی محصوالت و فرایندهای خود ناگزیر به مدنظر
قرار دادن فعالیتهای توسعه فناوری هستند ،از این رو تقاضا برای فناوریهای جدید و نوآوریها رو به افزایش
است .انتقال فناوری بینالمللی یکی از روشهای مهم دستیابی به فناوریهای نوین خصوصا برای کشورهای
در حال توسعه مانند ایران میباشد .با توجه به اهمیت موضوع ،نیاز به آشنایی با قوانین حقوقی تجاری و
همچنین تبعات حقوقی ناشی از قراردادهای انتقال فناوری خصوصا در کشورهای طرف همکاری برای شرکتها
اجتناب ناپذیر است .همچنین فرآیند مذاکره با طرفهای دارنده فناوری که ممکن است موضع باالتر را نیز در
همکاری داشته باشند ،دارای اهمیت ویژه در مثمر ثمر بودن مذاکرات است و لذا نیازمند استفاده از متخصصین
مربوطه میباشد .آموزش و ارایه چنین خدماتی از مسیر مشاوره توسط خبرگان هر حوزه برای بنگاههای
اقتصادی الزم و ضروری بنظر میرسد .همچنین در مواردی که طرف ایرانی دارنده و ارائه دهنده فناوری است
نیز حمایتهای این آیین نامه میتواند به لحاظ کردن منافع وی در قراردادهای انتقال فناوری کمک نماید.
در همین راستا ،در این آییننامه خدمات حمایتی در سرفصلهای مختلف در قالب مشاوره تخصصی حقوقی و
مذاکرات قراردادهای انتقال فناوری تشریح و نحوه استفاده متقاضیان دریافت خدمات ارائه شده است.
ماده  :1خدمات مورد حمایت
خدمات مربوط به این آییننامه شامل مباحث مطرح شده پیرامون:
.1

قوانین مرتبط با انتقال فناوری؛

.2

بحث و مشاوره پیرامون قراردادها و معاهدات انتقال فناوری و واگذاری دانش فنی؛

.3

تدوین ،تهیه و ویرایش پیشنویس قراردادهای مرتبط با موضوع انتقال فناوری؛

.4

مشاوره پیرامون دعاوی حقوقی ایجاد شده پیرامون مباحث انتقال فناوری؛

.5

ارائه راهکار به منظور حل اختالفات توافقات انتقال فناوری؛

.6

موارد مربوط به فرآیند مذاکره شامل تعیین اهداف مذاکره ،فهم درست از طرف مقابل ،نحوه گرفتن

امتیازات مورد نظر ،تعیین کف مذاکره و نقطه ترک مذاکره
هر کدام از سرفصلهای ذکر شده در باال به تناسب نیاز به صورت مشاورههای حضوری ،کتبی ،تلفنی و مجازی،
صرفا در محدوده قراردادهای همکاری فناروی خارجی قابل ارائه میباشند.

ماده  :2میزان حمایت
میزان حمایت کریدور از برگزاری جلسات مشاوره قراردادهای انتقال فناوری به یکی از صورت های زیر است:

سطح خدمت میزان حمایت
مقدماتی

%100

کامل

%50

سقف ارائه خدمت

سقف حمایت

تا سقف  20ساعت

 30.000.000ریال

تا سقف  40ساعت و یا یک مورد ارجاع از ابتدا
تا انتها ()per case

 100.000.000ریال

تبصره :1خدمات مشاورهای این آییننامه شامل مباحث اجرایی و پیگیریهای بعدی نخواهد بود .لذا
پیگیریهای بعدی و مباحث اجرایی فراتر از موضوع این آییننامه ،مورد حمایت کریدورنمیباشد.
تبصره  :2تعیین تناسب سطح خدمات درخواستی شرکت متقاضی با توانمندی و نیاز واقعی شرکت و سپس
تعیین درصد و میزان حمایت در سقف مذکور بعهده کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان و تبادل
فناوری است .در همین راستا استفاده از حمایت سطح خدمت کامل مشاوره منوط به در اختیار داشتن تفاهم
اولیه ( )MOUبا طرف خارجی و آمادگی شرکت ایرانی برای عقد قرارداد نهایی است .کریدور موظف است
گزارش حمایتهای بعمل آمده و نتایج کسب شده را بصورت دورهای به معاونت علمی و فناوری ارائه نماید.
ماده  :3شرایط اعطای حمایت
شرکتها و نهادهای برخوردار از حمایتهای این آییننامه عبارتند از:
.1

شرکتهای دانشبنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

.2

شرکتها و موسسات تحقیقاتی معرفی شده از طرف معاونت علمی و فناوری.

ماده  :4فرایند دریافت حمایت
شرکتها و نهادهای متقاضی دریافت خدمات در صورت نیاز میتوانند درخواست خود را از طریق پرتال کریدور
جهت دریافت حمایت ارسال نمایند.
این آییننامه در  4ماده و دو تبصره در تاریخ  15شهریور  1395به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری رسید و از همان تاریخ قابل اجرا میباشد.

