پیوست 7
دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصوالت دانشبنیان
(موضوع بند  7ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
مقوله طراحی صنعتی با تاثیر در کیفیت ،عملکرد ،ارگونومی ،شکل ظاهری ،گرافیک و بستهبندی محصوالت میتواند
نقش مهمی در جلب رضايت مصرفکنندگان و بازاريابی محصول ايفا نمايد و از همین رو ،طراحی صنعتی و بستهبندی
دارای جايگاه مهمی در بازاريابی و توسعه بازار محصوالت خصوصاً در بازارهای بینالمللی است .محصوالت و تجهیزات
تولید داخل عموماً بدلیل طراحی صنعتی و بستهبندی ضعیف با وجود مزيتهای فنی و قیمتی ،در ترغیب مشتريان و
رقابت با محصوالت خارجی مشابه عملکرد مناسبی ندارند .لذا توجه به حمايت معاونت از شرکتهای دانشبنیان جهت
توسعه بازارهای صادراتی محصوالت خود ،ارايه اين خدمات در سبد خدمات کريدور در دستور کار قرار گرفته است.
شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان میتوانند از خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی بر مبنای روند ذکر
شده در اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
-1-1

خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی شامل موارد زير میباشد:
 -1-1-1مشاوره طراحی و ساخت قالب و محصول و بستهبندی؛
 -2-1-1طراحی محصول و بستهبندی؛
 -3-1-1قالب سازی؛
 -4-1-1ساخت محصول و بستهبندی.

ماده  -2میزان حمایت
 100 -1-2درصد هزينههای خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی صادراتی مطابق با ماده  1به صورت تسهیالت با
نرخ بهره  10درصد در اختیار شرکتهای واجد شرايط قرار میگیرد.
تبصره  -1نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطايی شامل دوره تنفس ،تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اسام قیمت محصول،
تیراژ تولیدی شرکت و میزان صادرات موفق آن محصول توسط کريدور تعیین میشود.
تبصره  -2پرداخت تسهیالت به طرح منوط به نظر کمیته داوری طراحی صنعتی بوده و حداکثر تسهیالت معاونت
برای هر شرکت دارای تايیديه معادل  1000میلیون ريال است.
تبصره  -3در صورت تايید عملکرد شرکت در اجرای طرح و کیفیت طراحی نهايی و حرفهای بودن طراحی انجام شده،
بر مبنای ارزيابی صورت گرفته توسط کريدور ،نرخ بهره تسهیالت تا صفر درصد کاهش میيابد.
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ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب و اولويت خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی با نیازهای شرکت و محصول بايستی به تايید کريدور
برسد.
ماده  -4گردش کار
در مورد خدمات مرتبط با اين آيیننامه ،تسهیالت و حمايتهای موضوع ماده  ،2در حین عقد قرارداد بین متقاضی و
کارگزار و بر اسام زمانبندی مندرج در قرارداد و در هر مرحله پس از تايید شرکت به کارگزار پرداخت خواهد شد .لذا
شرکتهای متقاضی واجد شرايط ،میتوانند پس از ارسال درخواست و ضمیمه نمودن مستندات الزم (شامل اسناد
هويتی و رزومه کارگزار ،نمونه قرارداد يا پروپوزال کارگزار ،پیشفاکتور خدمات و  )...از تسهیالت و حمايتهای موضوع
اين آيیننامه استفاده نمايند.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  3تبصره ،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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