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مقدمه:
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصوالتِ شرکتهای دانشبنیان به بازارهای
صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای حضور اين شرکتها در نمايشگاههای خارج از کشور توسط کريدور صادرات
محصوالت دانشبنیان پرداخت میگردد .اين حمايت در راستای معرفی توانمندیهای شرکتها و بمنظور توسعه بازار
صادرات محصوالت شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان تدوين شده است .شرکتهای دارای تائیديه دانشبنیان از معاونت
علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيیننامه ،مشمول اين حمايتها میباشند .از ديگر
اهداف اين آيیننامه میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی کشور در حوزههای با فناوری باال
 زمینهسازی برای ورود مناسب شرکتهای دانشبنیان در بازارهای بینالمللی
ماده  :0شرایط استفاده از آییننامه:
حمايتهای اين آيیننامه جهت حضور در "نمایشگاه های خارجی" به شرکتهايی تعلق میگیرد که:
 تايیديه دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری.
 مجوزهای بینالمللی سیستمی (مانند  ISO, GMPو  )..و مجوزها و تائیدیههای بینالمللی محصول (مانند  CEو
 CoCو  ) ...را دریافت نموده باشند.
 مجوز بهداشت سازمان غذا و دارو ،برای محصوالت حوزه بهداشت و دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اخذ شده
باشد.
 محصول در بازار داخل عرضه شده باشد.
 حضور در نمایشگاه در چهارچوب برنامه صادراتی شرکت باشد.
 زیرساختهای اولیه جهت ورود به بازار بینالمللی (شامل وبسايت ،بروشور و کاتالوگ به زبان بازار هدف و
 )...را دارا باشد.
تبصره  -0در صورت حضور کريدور بصورت پاويون ،انتخاب شرکتها با توجه به اولويت و شرايط نمايشگاه براساس
توانمندی شرکتها صورت میپذيرد.
تبصره  -9شرکت موظف است نسبت به تزئین و آراستن غرفه /بخش خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين راستا از
حداکثر امكانات خود استفاده نمايد.
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ماده  :2میزان تسهیالت پرداختی
 .0-9هزينههای قابل قبول شامل هزینههای اجاره و ساخت غرفه و حمل و نقل کاالی نمایشگاهی و با رعایت سقف حمایت بر
مبنای جدول زیر میباشد:
ردیف

موضوع حمایت

سقف حمایت

1

هزینه اجاره فضای غرفه

حداکثر  11متر برای هر شرکت

1

هزینههای ساخت غرفه

حداکثر  0333دالر

0

حمل و نقل

حداکثر  1333دالر

 .9-9میزان تسهیالت پرداختی شامل  03درصد هزینههای حضور در نمایشگاههای خارجی (هزینههای ذکر شده در ماده  )1-1برای
نمایشگاههایی است که از طرف شرکت درخواست شده است.
 .0-1در نمایشگاههایی که کریدور در قالب پاویون ملی هماهنگی آنرا انجام میدهد؛ جزییات میزان حمایت بر مبنای برنامه نمایشگاه
اعالم خواهد شد و در حدود  03از کل هزینههای میباشد.
تبصره  :0در صورتیکه شرکتی قصد شرکت نمودن در نمایشگاهی که کریدور بصورت پاویون ملی در آن حضور دارد را داشته باشد،
میزان حمایت از هزینههای مرتبط با بند  1-1به میزان  %13نسبت به سهم حمایتی کاهش می یابد.
تبصره  -4شرکتی که بیش از  1بار قصد حضور در یک نمایشگاه خارجی مشخص (که توسط کریدور برنامهریزی میشود) را دارد،
میزان حمایتها برای بار سوم به  %03و برای دفعات بعدی به میزان  %03از هزینهها خواهد بود.
تبصره  :0سقف تسهیالت این آییننامه برای هر شرکت در سال برای حضور در نمایشگاههای خارج از کشور "یکصد میلیون ریال" و
محدودیتی در تعداد حضور در نمایشگاه ندارد.
تبصره  :6شرکتهايی که به تفاهمنامهها و قراردادهای منعقد شده در نمایشگاههای خارجی تا پیش از برگزاری نمایشگاه سال بعد
عمل نموده که منجر به صادرات کاال/خدمات شود ،برای حضور در نمایشگاه خارجی بعدی ،مشمول  %13حمایت بیشتر ،تا سقف آیین
نامه خواهند بود.
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ماده  :9نحوه دریافت حمایت
 .1-0شرکت متقاضی میبایست حداقل  4ماه پیش از برگزاری نمایشگاه خارجی درخواست خود را مبنی بر حضور در نمایشگاه
بههمراه خالصهای از اهمیت و سوابق نمایشگاه را به کریدور ارسال نماید.
 .1-0نحوه پرداخت:
 سی درصد حمایت پس از تائید و ارسال مستندات مالی اولیه (شامل بلیط و یا هزینه غرفه) پرداخت میشود.
 مابقی حمایت پس از ارائه گزارش تفصیلی حضور در نمایشگاه و در صورت تایید پرداخت میگردد.
تبصره  :0در صورت تصویب درخواست شرکت متقاضی و عدم حضور در نمایشگاه و یا عدم ارائه گزارش تفصیلی تا یک ماه پس از
برگزاری نمایشگاه ،بایستی نسبت به عودت مبلغ حمایت پرداخت شده اقدام نماید ،در غیر اینصورت شرکت تا دو سال از دریافت این
تسهیالت محروم میگردد.
 .0-0مدارك و اسناد الزم:
 ارائه مدارک ثبت نام در نمایشگاه
 تکمیل و ارائه فرم مشخصات شرکتکنندگان در نمایشگاه خارج از کشور
 اسناد مثبته مالی مبنی بر پرداخت وجوه (در صورت پرداخت اینترنتی وجوه ،ارائه رسید معتبر از مرجع دریافت کننده وجه
به صورت تفکیکی)
 ارائه گزارش تفصیلی نمایشگاه حداکثر یک ماه پس از اتمام نمایشگاه بر اساس قالب تعیین شده در کریدور.
 .4-0این آییننامه در  0ماده و  0تبصره تنظیم و از تاریخ ابالغ قابل اجرا میباشد.

