پیوست 11
دستورالعمل حمایت از پذیرش هیاتهای تجاری
(موضوع بند  8ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه
شرکتهاوصادراتمحصوالتوخدمات

نالمللیشدن
نالمللییکیازالزماتاولیهدرفرآیندبی 
ارتباطاتبی 
دولتهاموردحمایتقرارگرفتهوبرهمین
نالمللیهموارهازطرف 
اتهایتجاریبی 
یباشد.حضوردرهی 
م
دانشبنیان ،از پذیرش
مبنا مجری خدمات نیز بعنوان بازوی اجرایی مرکز در توسعه صادرات محصوالت  
اتهاویا
یکند.پذیرشاینهی 
دانشبنیانحمایتم 
اتهایتجاریدرراستایتوسعهصادراتمحصوالت 
هی 
هدفهای مختلفی نظیر توسعهبازار،جذب سرمایهگذاری مشترک؛آموزشوکسبتجربه
یتواند با  
افراد م 
درحوزههای مختلفباشد .لذاوبراساساختیارات مرکز و در راستای حمایت از صادرات کاالها و خدمات

دانشبنیان ،نفوذ و حضور صادراتی در بازارها ،افزایش سهم بازار موجود ،پرداخت بخشی از هزینههای
نمایشگاههایمرتبطبامحصوالت دانشبنیان"

پذیرش "هیأتهای تجاری ،بازاریابی و سرمایهگذاری جهت
درچارچوباینآییننامهقابلاقداممیباشد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
اتهای
نههای پذیرش هی 
دانشبنیان وخالق ،بخشی از هزی 
شرکتهای  

کریدورصادراتی در قالب حمایت از 
تجاری (متشکل از فرد یا افراد مورد تایید مجری خدمات) را در صورتی که در راستای توسعه صادرات
یتواند به یکی از اشکال
اتهای مورد حمایت م 
یدهد.هی 
دانشبنیان باشد ،مورد حمایت قرار م 
محصوالت  
زیرباشند:
 -1-1هیأتهای پذیرشی:
دانشبنیان و یا
شگاههای محصوالت  
یسازی نمای 
نالملل 
نالمللی که خدمتدهنده به منظور بی 
اتهای بی 
هی 
ینماید.
مذاکراتونشستتجاریبهکشوردعوتم 
ماده  -2دامنه شمول متقاضیان
دانشبنیانوخالقطبقخروجیارزیابیآمادگیصادرات
شرکتهاوموسسات 

-1-0
-0-0کارگزارانصادراتیهمکاربامرکزتعامالت
-4-0سایرشرکتهایموردتأییدمرکزتعامالت
ماده  -3میزان حمایت
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اتهای معرفی شده در ماده  1به صورت زیر
دانشبنیان از هی 
شرکتهای  

مرکز به منظور توسعه ارتباط 
ینماید:
حمایتم 
ردیف

نوع هیات

1

اتهایپذیرشی
هی 

0

هیاتهایپذیرشی


نوع حمایت
%122هزینههتلوترنسفرداخلی+کارمزد
کارگزار
%12هزینهبلیطمهمانخارجی

سقف هزینه برای
هر شرکت در سال
12202220222ریال
بهشرطحصول
قراردادصادرات

دانشبنیانویا
شرکتهای 

یتواندشاملفردیاافرادیباشدکهبهتشخیص
اتهایپذیرشیم 
تبصره -1هی 
انتخابشدهاند.

کریدورصادراتی
تبصره  -2کارگزاران صادراتی نیازی به رعایت سقف برای حداکثرتعداد افراد پذیرش شده را نداشته و
تعیینمیگردد.

سقفافرادبرمبنایتوافققبلیباکریدورصادراتی
بهعنوانناظردرتمامیهیاتهایتجاریپذیرشیبودهوثبتدرخواستو

تبصره  -3کریدورصادراتی 
انجاممیگردد.

تاییدحمایتازطریقکریدورصادراتی
تبصره  -4برای هیاتهای رسمی به همراه مقامات ،با تایید مرکز تعامالت سقف حمایت قابل افزایش
میباشد.

تبصره  -5در خدمت پذیرش هیات تجاری %11 ،هزینه سقف حمایتهای کریدور صادراتی به عنوان
هابهعنوانحقالزحمهنظارتبهکریدورصادراتی


هزینهسقفحمایت
حقالزحمهبهخدمتدهنده و%1

پرداختمیگردد.


ماده  -4شرایط اعطای حمایت
-1-4تناسبهیاتپذیرششده،سمتوهمچنینجایگاهافرادجهتحضوردرنمایشگاهیارویدادتجاری-
فناوری بایستی به تایید کریدورصادراتی برسد .لذا الزم است متقاضی ضمن اعالم رسمی مشخصات هیات
یهایمربوطهبهکریدورصادراتینیزاقدامنماید.
موردنظر،نسبتبهارایهبرنامهبازدیدوزمانبند 
شگاهها
اتهایتجاریشاملنمای 
شگاههاورویدادهایتجاری-فناوریموردتاییدبرایپذیرشهی 
-0-4نمای 
حوزههای مرتبط با محصوالت در کشور برگزار
و رویدادهایی است که با حمایت کریدور صادراتی در  
یگردد.
م
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دانشبنیان وخالق یا واسطههای
یتواند شرکتهای  
اتهای تجاری م 
 -3-4مجری برگزاری و مدیریت هی 
صادراتی،وسایرشرکتهایومجموعههایموردتأییدمرکزتعامالتباشد.
ماده  -5گردش کار
یتوانند درخواست خدمت را بصورت
متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این دستورالعنل در صورت نیاز م 
نهها قبلیا
اینترنتیبه کریدورصادراتی ارسالنمایند .بدیهی است در صورت تایید کریدورصادراتی ،هزی 
شرکت

پس از بازگشت هیات و دریافت مستندات مالی مربوطه و گزارشی از نتایج حضور هیات در وجه 
یگردد.
دانشبنیانپرداختم 

یکهمجریبرگزاریپذیرشهیأتیکیازکارگزارانصادراتیهمکاربامرکزتعامالت،
تبصره -6درصورت 
شرکتهای بازرگانی و برگزارکننده نمایشگاه و تورهای نمایشگاهی باشد ،پرداخت حمایت بصورت یک

یگردد.
بادرنظرگرفتنحقالزحمهمجریپرداختم 

قراردادتجمیعیو
ماده  -6شیوه نامه اجرایی این دستور العمل تدوین شده و در پیوست  14و  11این آییننامه درج
میگردد.

ماده -7ایندستورالعملدریکمقدمه1،مادهو6تبصرهدرتاریخ22/1/1بهتایید رئیسمرکزتعامالت
یباشد.
بینالمللیعلموفناوریرسیدوازهمانتاریخقابلاجرام 
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