آئین نامه حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاهها

تاريخ صدور 91/--/-- :

شماره
ويرايش

تاريخ
ويرايش

تعداد صفحات 4 :

نام و امضاء
تهيه کننده

تاريخ اعتبار 92/--/-- :

نام و امضاء
تائيد کننده

نام و امضاء
تصويب کننده

شماره سند:

آئين نامه حمايت از حضور شرکتها در نمايشگاهها

شماره ویرایش 00 :
تـاریخ ویرایش 91/04/04 :

صفحه  2 :از 4

 -1هدف:
موسسه خدمات فناوری تا بازار ،در راستای حمايت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنيان به بازارهای جديد ،بخشي از
هزينههای حضور اين شرکتها در نمايشگاههای داخل و خارج از کشور را پرداخت مينمايد .اين حمايت در راستای معرفي
توانمندیهای شرکتها و بازاريابي محصوالت در حوزه فناوری نانو تدوين شده است .اين طرح کليه شرکتهای دارای
تائيديه مقياس نانو که دارای ويژگيهای تعريف شده در اين آيين نامه باشند را شامل ميشود .از ديگر اهداف اين آييننامه
ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتي کشور در حوزه فناوری نانو
 نفوذ فناوریهای توسعه يافته نانو در صنايع موجود
 زمينهسازی برای حضور شرکتهای نانو در بازارهای بينالمللي
 توسعه حضور شرکتهای نانو در بازارهای هدف
 تحقق اهداف صادراتي برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران
 -2دامنه کاربرد:
 -1-2ستاد (ستاد ويژه توسعه فناوری نانو)
 -2-2کريدور (موسسه خدمات فناوری تا بازار)
 -۳-2شرکتهای دانشبنيان
 -3تعاریف:
 -1-۳کریدور (موسسه خدمات فناوری تا بازار) :نهادی مشاورهای و خدماتي در زمينه مسايل تجاریسازی که با ارائه
مشاوره ،مسير کمخطرتر را به شرکتهای دانش بنيان/فناوران نشان داده و با تدارک کارگزاران مورد وثوق ،خدمات فناوری
را در دسترس آنها قرار ميدهد .اين موسسه بسترها و خدمات الزم برای شرکتهای دانشبنيان در راستای تسريع فرآيند
تجاری و افزايش نرخ موفقيت را فراهم مينمايد.
 -2-۳شرکت :شرکتها و موسسات دانشبنيان مشمول اين آئيننامه ،شرکت و يا موسسه خصوصي يا تعاوني هستند که
با ايجاد يک کسب و کار دانش محور به منظور تبديل پايدار دانش به ثروت تشکيل شده و فعاليتهای اقتصادی آنها
مبتني و همراه با فعاليتهای تحقيق و توسعه در زمينههای فناوریهای نو و پيشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش محور
در جامعه کمک ميکنند و تائيديه مقياس نانو را دريافت نمودهاند.
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 -4مفاد آئین نامه:
شرایط استفاده از این آیین نامه:
ماده  .1حمايتهای اين آييننامه جهت حضور در نمايشگاه های داخلي به شرکتهايي تعلق ميگيرد که:
 دارای تاييديه مقياس نانو (آزمايشگاهي /صنعتي) باشند.
 دارای مجوزها و تائيديههای مورد نياز آن حوزه صنعتي باشند.
 مجوز بهداشت سازمان غذا و دارو (برای محصوالتي که در حوزه بهداشت و دارو ميباشند) اخذ شده باشد.
ماده  .2حمايتهای اين آييننامه جهت حضور در نمايشگاه های خارجي به شرکتهايي تعلق ميگيرد که:
 که دارای تاييد مقياس نانو صنعتي باشند.


مجوزهای بينالمللي سيستمي (مانند  ISO, GMPو  )..و مجوزها و تائيديههای بينالمللي محصول (مانند CE

و ) ...را دريافت نموده باشند.
 مجوز بهداشت سازمان غذا و دارو (برای محصوالتي که در حوزه بهداشت و دارو ميباشند) اخذ شده باشد.
 برنامه و مدارک مشخص مبني بر بازار محصول ،جهت صادرات به کشورهای هدف را دارا باشد.
 زيرساختهای اوليه جهت ورود به بازار بين المللي (شامل وبسايت ،بروشور و کاتالوگ به زبان انگليسي و
نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در صورت نياز و ظرفيت توليد مناسب و  )...را دارا باشد.
تبصره  -1در صورت حضور کريدور و يا ستاد بصورت پاويون ،انتخاب شرکتها با توجه به شرايط نمايشگاه و اولويت بر
عهده کريدور است.
تبصره  -2شرکتکنندگان موظفند نسبت به تزئين و آراستن غرفه  /بخش خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين
راستا از حداکثر امکانات خود استفاده نمايند.
تبصره  -۳حضور دائمي غرفهداران شرکت در زمان برگزاری نمايشگاه الزامي است.
تسهیالت پرداختی
ماده  .۳تسهيالت شامل هزینههای غرفه ،بلیط رفت و برگشت عادی و هتل (قیمت معمول  4ستاره ،زمان نمایشگاه به عالوه یک
روز) برای یک نفر میباشد.
ماده  .4تسهيالت پرداختی شامل:
 07 درصد هزینههای حضور در نمایشگاههای خارجی
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 07 درصد هزینههای حضور در نمایشگاههای داخلی
تبصره  -4سقف تسهیالت برای هر شرکت در سال برای حضور در نمایشگاههای خارج از کشور یکصد میلیون ریال و در
نمایشگاههای داخل کشور پنجاه میلیون ریال است.
تبصره  -0شرکتهایی که به تفاهمنامهها و قراردادهای منعقد شده در نمایشگاههای خارجی تا پیش از برگزاری نمایشگاه سال آتی
عمل نمایند ،از حمایت  %077برای حضور در نمایشگاه بعدی استفاده خواهند نمود.
تبصره  -6حمایت از شرکتهایی که از خدمات رصد بازار ،رصد فناوری و بازاریابی بینالمللی کریدور استفاده کردهاند ،به  2نفر افزایش
خواهد یافت.
شرایط پرداخت:
ماده  .0شرکت متقاضی میبایست:
 حداقل  6ماه پیش از برگزاری نمایشگاه خارجی
 حداقل  3ماه پیش از برگزاری نمایشگاه داخلی
درخواست خود مبنی بر حضور در آن نمایشگاهها بههمراه خالصهای از اهمیت و سوابق این نمایشگاه را به کریدور ارسال نماید.
ماده  .6نحوه پرداخت:
 سی درصد هزینهها پس از تائید و تهیه بلیط و یا پرداخت هزینه غرفه ،پرداخت میشود.
 مابقی هزینهها 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 ،شرکت تا دو سال از
دریافت این تسهیالت محروم میگردد.
ماده  .0مدارک و اسناد الزم:
 -0-0ارائه مدارک ثبت نام در نمایشگاه
 -2-0تکمیل و ارائه فرم مشخصات شرکتکنندگان در نمایشگاه خارج از کشور
 -3-0اسناد مثبته مالی مبنی بر پرداخت وجوه (در صورت پرداخت اینترنتی وجوه ،ارائه رسید معتبر از مرجع دریافت کننده وجه به
صورت تفکیکی)
 -4-0ارائه گزارش تفصیلی نمایشگاه حداکثر یک ماه پس از اتمام نمایشگاه.
ماده  .8این دستورالعمل در  8ماده و  0تبصره تنظیم و از تاریخ ابالغ قابل اجرا میباشد.

