پیوست 4
دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان
(موضوع بند  4ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
گواهینامهها و تايیديههای بینالمللی از مهمترين پیشنیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین يکی از ابزارهای
مهم در ترغیب مشتريان به افزايش کارايی ،ايمنی و کیفیت محصوالت است .در همین راستا و با هدف توانمندسازی
شرکتها و ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از هزينههای دريافت تايیديهها
و مجوزهای بینالمللی برای تسهیل فرآيند صادرات توسط معاونت پرداخت میگردد .معاونت در قالب حمايت از
شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای اخذ مجوزها و گواهینامهها شامل هزينه خدمات مشاوره ،پیادهسازی،
انجام آزمونهای خارج از شرکت و همچنین صدور گواهینامه از مراجع ذيصالح را مورد حمايت قرار میدهد.
اين دستورالعمل ،نحوه ارايه خدمات اخذ گواهینامهها و تايیديههای بینالمللی و همچنین چگونگی تخصیص
حمايتهای معاونت به شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان را مشخص مینمايد.
ماده  -1مجوزها و گواهینامههای مشمول حمایت
فهرست مجوزها و گواهینامههای مورد حمايت شامل موارد زير است:
 -1انواع گواهینامههای سیستمهای مديريتی (نظیر  ISO(s), GMPو )...؛
 -2انواع گواهینامههای انطباق محصول ) (Certificate of Complianceو يا
گواهی محصول اروپا )(CE Mark؛ استاندارد محصول روسیه  GOSTو يا ساير گواهینامهها و نشانهای
محصول بنابر نیاز بازارهای صادراتی هدف و تايید کريدور.
ماده  -2میزان حمایت
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 50درصد هزينههای مشاوره ،پیادهسازی ،انجام آزمونهای خارج از شرکت و صدور گواهینامههای مرتبط با
بند  1ماده يک؛
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 70درصد هزينه گواهینامههای مرتبط با بند  2ماده يک.
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سقف حمايت برای هر شرکت در زمینه گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی  1000میلیون ريال میباشد.

ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3تناسب گواهینامههای درخواستی با نیازهای شرکت و برنامه صادرات بايستی به تايید کريدور و همچنین مشاوران
مورد وثوق کريدور برسد .در اين راستا صرفا از مجوزها و تايیديههايی که در راستای برنامه صادراتی محصول شرکت
باشد حمايت خواهد شد.
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 -2-3شرکتهايی که برنامه صادراتی مشخصی برای صادرات محصول خود ندارند میتوانند ضمن استفاده از خدمات
مشاوره صادرات ،با همکاری کريدور نسبت به تدوين برنامه صادراتی و تعیین پیشنیازهای مجوزی خود اقدام نمايند.
 -3-3دريافت هريک از گواهینامههای ماده  2تنها زمانی مشمول حمايت معاونت قرار میگیرد که صالحیت مرجع
صدور آن گواهینامه و اعتبار آن قبال توسط کريدور مورد تايید قرار گرفته باشد.
 -4-3کريدور قابلیت ارايه تمامی خدمات دريافت گواهینامههای مذکور از طريق کارگزارن مورد تايید و همکار خود را
دارد .با اين وجود و در صورت تمايل شرکتها به استفاده از کارگزاران بیرونی ،دريافت خدمات از آن شرکت خدماتی
در صورت محقق شدن شرايط زير امکانپذير است:
-

تناسب تجربه تخصصی کارگزار در حوزه محصول مورد نظر؛

-

تجربه صدور حداقل يک مجوز مورد نظر بصورت ممیزی شده و از طريق NBهای معتبر؛

-

تجربه همکاری و تعامل با NBها و CBهای معتبر و عدم انحصار همکاری با يک مرجع صدور خاص؛

تبصره  -1گواهینامههايی که قبال از مسیری غیر از کارگزاران مورد تايید اخذ شده باشد ،با نظارت و ارزيابی کیفیت
گواهینامه مربوطه توسط کريدور ،حمايت خواهد شد .سقف حمايتهای معاونت در صورتی که کیفیت خدمات اخذ
شده اعم از مرجع صادرکننده و میزان اعتبار آن ،مورد تايید کريدور قرار گیرد ،به شرکتها پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2در صورت انعقاد قرارداد مستقیم با مراجع صدور گواهینامه و يا در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه با کارگزاران
مورد تايید کريدور ،پرداخت مبلغ حمايت به صورت مرحلهای طبق توافق طرفین و براسام قرارداد فیمابین ،با اخذ
مستندات الزم امکانپذير خواهد بود.
ماده  -4گردش کار
شرکتهای متقاضی دريافت خدمات مرتبط با اين آيیننامه در صورت نیاز میتوانند ضمن ارايه درخواست مکتوب به
کريدور ،ساير مدارک مرتبط نظیر پروپوزال شرکتهای خدماتی جهت دريافت گواهینامه (در صورت وجود) را به
کريدور ارسال نمايند .بديهی است کريدور ضمن نظارت در حین اجرای قرارداد ،سهم حمايتی معاونت را طی قرارداد
سه جانبه پرداخت مینمايد.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  2تبصره ،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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