پیوست 6
دستورالعمل حمایت از آموزشهای بازرگانی و صادرات شرکتها
(موضوع بند  6ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
آموزش به عنوان پايهایترين نیاز يک سازمان و يا يک فعال اقتصادی در حوزههای مختلف است .در حوزههای بازرگانی
و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و يکی از پیشنیازهای مهم در توسعه توانمندی يک شرکت در جهت صادراتی
شدن و فعالیت اقتصادی بینالملل است .آگاهی از مسیرهای ورود به بازارهای صادراتی ،مباحث مرتبط با حمل و نقل
بینالملل ،نقل و انتقاالت مالی و آشنايی با ادبیات و ترمینولوژی تجارت بینالملل نیاز اساسی در ارتباط با ساير تجار
و فعالین اقتصادی بینالملل است .کريدور با درک اين نیاز تالش ويژه و حمايتهای ويژهای را در جهت تامین نیاز
آموزشی شرکتهای دانشبنیان و باالخص مديران و مديران بازرگانی اين شرکتها درنظر گرفته است .در همین راستا،
برخی از دورههای عمومی و در حال ارايه از طريق موسسات و سازمانهای آموزشی معتبر بصورت بالعوض مورد حمايت
قرار گرفته و ساير دورههای تخصصی بنا به تشخیص کريدور و يا اعالم نیاز شرکتهای تحت حمايت قابل ارايه است.
در اين آيیننامه فرآيند ارايه اين حمايتها و همچنین میزان حمايتهای تخصیص يافته به بستههای آموزش بازرگانی
به شرکتهای دارای تايیديه دانشبنیان به تفصیل بیان شده است.
ماده  -1خدمات مشمول حمایت
-1-1

دورههای آموزشی مرتبط با سرفصل های زير که در موسسات و مراکز آموزشی مورد تايید کريدور برگزار
میگردند ،مشمول حمايت خواهد بود:
 .1-1-1دورههای آموزش بازرگانی و صادرات و واردات؛
 .2-1-1دورههای آموزش بازاريابی بینالملل؛
 .3-1-1دورههای آموزش نقل و انتقاالت مالی بینالملل؛
 .4-1-1دورههای آموزش قراردادهای بینالملل؛
 .5-1-1دورههای آموزش استانداردها و مجوزها؛
 .6-1-1دورههای آموزش طراحی صنعتی؛
 .7-1-1دورههای آموزش حضور موثر در نمايشگاههای بین المللی؛
 .8-1-1دورههای آموزش مالکیت فکری؛
 .9-1-1ساير دورههای آموزشی مورد تايید کريدور.

ماده  -2میزان حمایت
 .1-2درصد حمايت معاونت جهت حضور شرکتها در دورههای ذکر شده در ماده  1به شرح زير است:
موضوع مورد حمایت

درصد حمایت

سقف حمایت ساالنه

دورههای مورد تایید کریدور (داخلی)

 70درصد

 20میلیون ريال

دورههای حضوری خارج از ایران مورد تایید کریدور

 70درصد

 50میلیون ريال

 16از 33

تبصره  -1در صورتی که فرد شرکت کننده در دوره از اعضای هیات مديره و يا از مديران بازرگانی شرکت باشد ،میزان
حمايت در صورت تايید توسط کريدور %10 ،اضافه خواهد شد.
تبصره  -2حمايت از دورههای آموزشی خارج از کشور در صورتی مورد تايید قرار میگیرد که تناسب دوره با نیاز
شرکت در خصوص توانمندسازی در حوزه صادرات و همچنین ملزم بودن شرکت به گذراندن اين دوره در خارج از
ايران ،برای کريدور محرز گردد .بديهی است شرکت بايستی قبل از حضور در دوره نسبت به ارسال مستندات دوره و
استعالم تايید دوره از کريدور اقدام نمايد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت
 -1-3مبلغ حمايتی پس از گذراندن دوره و دريافت گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارک و مستندات
مالی مربوطه به شرکت پرداخت میگردد.
تبصره  -3شرکتها ،موسسات و مراکز آموزشی میتوانند جهت برگزاری دوره آموزشی مورد تايید کريدور ،مبلغ
حمايتی مربوط به شرکتهای دانشبنیان را با ارايه مدارک و مستندات مالی مربوط به پیش پرداخت ثبتنام شرکتها
در دوره آموزشی را بصورت تجمعی ،دريافت نمايند.
تبصره  -4در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دريافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مورد نظر،
هیچگونه حمايتی از شرکت صورت نخواهد پذيرفت.
تبصره  -5در دورههای دارای امتیاز کمی ،کسب حداقل  %70امتیاز دوره الزامی است.
تبصره  -6برای شرکتهای برندسازی سقف حمايت به تعداد شرکتهای برند افزايش پیدا میکند.
ماده  -4گردش کار
 -1-4در صورتیکه شرکت متقاضی حضور در يکی از دوره آموزشی باشد ،میتواند نامهای رسمی جهت شرکت در دوره
مورد نظر و اعالم مشخصات کامل دوره مذکور و درج نام فرد و يا افرادی که قصد حضور در آن دوره را دارند ،به کريدور
ارسال نمايد.
 -2-4کريدور پس از تايید دوره و میزان حمايت از شرکت ،راهنمايیهای الزم جهت دريافت حمايت را به شرکت اعالم
مینمايد .مدارک و مستندات الزم برای دريافت حمايت از کريدور به شرح زير است:
 نامه معرفی فرد يا افراد شرکت کننده در دوره و مشخصات و زمان دوره؛
 فاکتور هزينه پرداخت شده که توسط موسسه برگزارکننده بنام شرکت کننده صادر میگردد؛
 کپی فیش بانکی واريزی مبلغ پرداخت؛
 کپی گواهینامه موفقیت در دوره؛
 -3-4در صورتیکه که فرد معرفی شده از طرف شرکت برای استفاده از حمايتهای آموزشی اين آيیننامه جزء افراد
اصلی شرکت (نظیر هیات مديره و يا مديرعامل) نباشد ،الزم است ،ضمن ارايه معرفی نامه از طرف شرکت ،کپی لیست
بیمه آن شرکت جهت تايید به کريدور ارسال شود.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  5ماده و  6تبصره ،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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