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مقدمه

اثبات کارایی ،ایمنی و کیفیت یک محصول و امکان مقایسه ویژگیهای آن با مشخصات سایر محصوالت ،یکی از ابزارهای اولیه
بازاریابی محصوالت فناورانه و پیشرفته است .عالوه بر این برای توسعه بازار داخلی و دستیابی به بازارهای بینالمللی ،الزم است
برخی تأییدیهها و گواهینامههایی که توسط نهادها ،کشورها یا مناطق جغرافیایی مختلف تعریفشده است اخذ گردد .در همین
راستا و باهدف کمک به شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو جهت اثبات ویژگیهای محصوالت نانویی خود برای بازار هدف،
حمایت از اخذ انواع تأییدیههای الزامی برای این محصوالت در دستور کار ستاد توسعه فناوری نانو قرارگرفته است .در ادامه به
جزئیات حمایتهای تعریفشده در این زمینه خواهیم پرداخت.
بخش -2

دامنه کاربرد

شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تأییدیه واحد ارزیابی محصوالت.
بخش -3

مفاد آییننامه

ماده :1تأییدیههای مشمول این آییننامه
 1-1انواع گواهینامههای محصولی معتبر و رایج ملی و بینالمللی
گواهینامههای محصولی رایج که توسط نهادهای معتبر داخلی و بینالمللی با ذکر جزئیات و شرایط فنی الزامی شده
باشند شامل گواهینامه  FDA ،ATEX ،CCC ،Reach ،Gost ،CEو تأییدیه مؤسسات ردهبندی.
 2-1سایر گواهینامههای محصولی خاص و موردی
سایر گواهینامههایی که چندان شناختهشده و پر کاربرد نیستند و بهصورت موردی و در شرایط خاص شرکتها موظف
به اخذ آنها شدهاند .مانند انواع  COCها ،انواع  Type Testها و ...
تبصره -1

حمایت از گواهینامههای محصولی خاص و موردی از مراجع معتبر تنها در صورتی قابل حمایت است که نیاز
شرکت به آن توسط پشتیبان ایشان در ستاد توسعه فناوری نانو تأییدشده باشد.

ماده  :2میزان و مبلغ حمایت
کلیه هزینههای مشاوره ،آزمون ،ممیزی و صدور گواهینامههای ذکرشده در ماده  1این آییننامه مشمول حمایتهای ستاد
توسعه فناوری نانو است .شرکتهای متقاضی میتوانند یکی از روشهای زیر را برای دریافت حمایت مربوطه انتخاب نمایند:
1-2
2-2

پرداخت  %50از هزینهها تا سقف  1000میلیون ریال بهصورت بالعوض به ازای هر شرکت و حداکثر برای 3
محصول در هرسال.
پرداخت  %100هزینههای قرارداد در قالب تسهیالت با نرخ سود 12درصد با تنفس سهماهه و بازپرداخت  24ماهه
تا سقف  2میلیارد ریال طبق توافقات ستاد با صندوقهای همکار حداکثر برای  3محصول در هرسال

تبصره  -2مبلغ حمایت بالعوض (بند  )1-2پس از صدور گواهینامه و اعتبارسنجی آن به شرکت متقاضی پرداخت خواهد
شد.
تبصره  -3پس از پرداخت مرحله اول قرارداد توسط شرکت متقاضی به مرجع صدور گواهینامه و شروع رسمی قرارداد،
پرداخت تسهیالت به شرکت مذکور انجام خواهد شد.
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تبصره  -4بمنظور اطمینان از پیگیری شرکت متقاضی برای اجرا و اتمام قرارداد صدور گواهینامه ،طبق قرارداد شرکت با
صندوق مورد نظر ،نرخ تسهیالت  18درصد محاسبه شده و در صورت اتمام پروژه و صدور گواهینامه مورد نظر،
طی نامهای از سوی ستاد نانو نرخ تسهیالت به  12درصد تقلیل پیدا خواهد کرد .بدیهی است مسئولیت عدم
امکان اخذ کامل حمایت به دلیل تأخیر در اتمام پروژه بر عهده شرکت متقاضی خواهد بود.
ماده  :3هزینههای مشمول حمایت
1-3
2-3
3-3
4-3

هزینههای مشاوره جهت شناسایی الزامات و آمادهسازی مستندات برای تأییدیههای خود اظهاری
هزینههای ممیزی و صدور گواهینامههای معتبر و قابلردیابی محصولی توسط مراجع ذیصالح قانونی
هزینههای انجام آزمونهای موردنیاز برای صدور یکی از گواهینامههای مشمول این آییننامه
هزینههای آزمونهای موردنیاز برای اثبات ایمنی و سالمت محصوالت متقاضی اخذ پروانه بهداشت

تبصره  -5برای دریافت حمایت مربوط به آزمونهای موردنیاز ،اثبات الزام آن آزمون با استناد به متن استاندارد و مقررات
و یا از طریق نامه رسمی نهاد صادرکننده گواهینامه یا وزارت بهداشت بایستی به نحو مقتضی انجام گردد.
تبصره -6



برای دریافت حمایت مربوط به گواهینامهها ،ارائه مستندات زیر الزامی است:
قرارداد منعقدشده قانونی بین ارائهکننده خدمت و شرکت متقاضی (قراردادهای ارزی به زبان انگلیسی)
فاکتور رسمی به ازای هر مرحله پرداخت یا بابت کل پرداختها به نام شرکت متقاضی (برای قراردادهای
ارزی ،فاکتور معتبر و قانونی طرف قرارداد خارجی)
مستندات قانونی پرداخت و رسید وجه منطبق با شرایط فاکتور (واریزها بایستی از طرف شرکت متقاضی (یا
نماینده قانونی وی) به شخص حقوقی صادرکننده فاکتور انجامشده باشد).
مستندات مربوط به خرید ارز (فاکتور خرید صرافی ،بانک و  )...یا رسید پرداخت مربوط به ارز خریداریشده
برای قراردادهای خارجی
تصویر اصل گواهینامه یا پروانه صادرشده
نامه رسمی اعالم شمارهحساب و شماره شبای شرکت با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت متقاضی

تبصره -7



برای دریافت حمایت مربوط به هزینه آزمونها ،ارائه مستندات زیر الزامی است:
مستند اثباتکننده الزام انجام آزمونها طبق تبصره  6این آییننامه
فاکتور قانونی آزمایشگاه منطبق با آزمونهای الزام شده (در صورت نیاز نامهای جهت توضیح ارتباط
آزمونهای الزام شده با آزمونهای انجامشده توسط شرکت)
مستندات پرداخت وجه منطبق با فاکتور ارائهشده
تصویر مستندی جهت تأیید انطباق نتایج آزمون با الزامات اعالمشده (نامه سازمان غذا و دارو ،نامه تأییدیه
آزمایشگاه ،تصویر گواهینامه و )...
نامه رسمی اعالم شمارهحساب و شماره شبای شرکت با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی شرکت متقاضی
هزینههای ممیزی مراقبتی و مشاوره جهت تمدید اعتبار گواهینامهها مشمول حمایت نیست .درصورتیکه
شرکت پس از اخذ گواهینامهای ممیزیهای مراقبتی را بهخوبی گذرانده و الزامات مربوطه را تا پایان اعتبار
قانونی گواهینامه حفظ کرده باشد ،هزینههای ممیزی و صدور گواهینامه (بند  )2-3برای دوره جدید قابل
حمایت خواهد بود.









تبصره -8
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تبصره  -9هزینههای ایاب و ذهاب و اقامت مشاوران و ممیزان ،و هزینه آزمونهای پاس نشده (نیاز به تکرار) مشمول
حمایت نیست .همچنین هزینه آزمونهای انجامشده در خارج از کشور تنها در صورتی قابل حمایت است که
امکان انجام آن آزمون در داخل کشور وجود نداشته و این موضوع به تأیید پشتیبان شرکت رسیده باشد.
تبصره  -10کلیه هزینههای فرایند اخذ گواهینامه نانومقیاس به شرط اخذ گواهینامه نانومقیاس به میزان  %80مورد
حمایت است.
ماده :4نحوه دریافت حمایت
متقاضیان مشمول دریافت حمایت میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه  bizservices.irو یا  services.nano.irبا
ذکر توضیحات الزم ثبت نمایند .پس از بررسی و تأیید درخواست در مبادی ذیربط ،کارشناسان مربوطه با شرکت تماس
گرفته و بر اساس شرایط درخواستی ایشان توضیحات تکمیلی را ارائه خواهند نمود.
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