پیوست 9
دستورالعمل حمایت از اعزام نشستهای تجاری -فناوری در سطح بین المللی
(موضوع بند  8ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه
شرکتهاوصادراتمحصوالتوخدمات

نالمللیشدن
نالمللییکیازالزماتاولیهدرفرآیندبی 
ارتباطاتبی 
دولتهاموردحمایتقرارگرفتهوبرهمین
نالمللیهموارهازطرف 
اتهایتجاریبی 
یباشد.حضوردرهی 
م
دانشبنیان ،از اعزام
مبنا مجری خدمات نیز بعنوان بازوی اجرایی مرکز در توسعه صادرات محصوالت  
اتها و یا
یکند.اعزام این هی 
دانشبنیان حمایت م 
اتهای تجاری در راستای توسعه صادرات محصوالت  
هی 
یهایمشابه،سرمایهگذاریمشترک؛
هدفهایمختلفینظیرتوسعهبازار،رصدرقباوفناور 
یتواندبا 
افرادم 
آموزشوکسبتجربهدرحوزههای 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 اعزام "هیأتهای صادراتی ،بازاریابی و سرمایهگذاری محصوالت دانشبنیان" در
چارچوباینآییننامهقابلاقداممیباشد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
یتواندبهیکیازاشکالزیرباشند:
اتهایموردحمایتم 
هی 
 -1-1اعزام در سطح مرکز تعامالت:
یشوند.
حضوردرنشستهایB0Bاعزامم 

دانشبنیانکهبهمنظور
اتهایاعزامیازشرکت 
هی 
 -2-1اعزام در سطح کارگزاران صادراتی:
یشوند.
حضوردرنشستهایB0Bاعزامم 

گروهاعزامیازمتقاضیانمنتخبکهبهمنظور
 -3-1نشستهای مجازی:
منطقهای

هایاجراینشستهایمجازیتخصصییا


هزینه
ماده  -2دامنه شمول
هاوموسساتدانشبنیانوخالقطبقخروجیارزیابیآمادگیصادرات


شرکت
-1-0
-0-0کارگزارانصادراتیهمکاربامرکزتعامالت
-3-0سایرشرکتهابهتأییدمرکزتعامالت
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ماده  -3میزان حمایت
ردیف

نوع هیات
نشستبامدیریت

1

مرکزیاکارگزاران

نوع حمایت
%12پکیجخدمات(تنظیمجلسات،بلیط،هتل،
ویزا،ترنسفرومترجم)+کارمزدکارگزار

صادراتی

0

سقف هزینه به ازای
هر شرکت در سال
12202220222ریال

بهمیزان%12پکیجپیشنهادیمجریشامل-:

پروپوزالهرنشست

اجارهپلتفرم،فراخوان،ارزیابیوانتخاب

بهمرکزرتعامالتارائه

شرکتهایایرانیوخارجی،تنظیمجلسات،


شدهوپسازتأییددر

آمادهسازیوتوانمندسازیبراینشستو


خصوصنوعونحوه

مترجم

حمایتتصمیمگیری




میشود.


نشستمجازی

تبصره -1هریکازمتقاضیانمنتخبحداکثرمجازبهاعزام(حداکثر1نفردرهرهیات)بودهودرصورت
اتهابراساسپیشنهاد
ارایهمستنداتمرتبطباصادراتمحصولیاتعامالتتجاریموفق،سقفتعدادیهی 
ییابد.
مجریخدماتوتأییدمرکزتعامالتافزایشم 
تبصره  -2برای هیاتهای رسمی به همراه مقامات ،با تایید مرکز تعامالت سقف حمایت قابل افزایش
میباشد.

بهعنوانحقالزحمهبهکارگزار

حمایتی 

تبصره  -3درخدمتاعزامهیاتتجاری ،تاسقف %12بخش
مجریاعزامپرداختمیگردد.


ماده  -4شرایط اعطای حمایت
 -1-4تناسب هیات اعزامی ،سمت و همچنین جایگاه متقاضی جهت حضور در نمایشگاه یا رویداد تجاری-
فناوری ازطرفمقابلبایستی به تایید کریدورصادراتی برسد .لذا الزم است متقاضی ضمن اعالم رسمی
یهایمربوطهبهکریدورصادراتینیزاقدام
مشخصات هیاتموردنظر،نسبتبهارایهبرنامهبازدیدوزمانبند 
نماید.
شگاهها
اتهایتجاریشاملنمای 
شگاههاورویدادهایتجاری-فناوریموردتاییدبرایپذیرشهی 
-0-4نمای 
دانشبنیان (نظیر:
حوزههای مرتبط با محصوالت  
و رویدادهایی است که با حمایت کریدور صادراتی در  
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ستفناوری؛ تجهیزات آزمایشگاهی؛ تجهیزات پزشکی؛ هوافضا؛ نانوفناوری؛ گیاهان دارویی؛ علوم شناختی؛
زی 
یگردد.
فناوریاطالعاتوکامپیوتر؛علومدریایی)درکشوربرگزارم 
دانشبنیان ،مجریخدمات و یا واسطه
یتواند شرکت  
اتهای تجاری م 
 -3-4مجری برگزاری و مدیریت هی 
هایصادراتیباشد.
ماده  -5گردش کار
یتوانند درخواست خدمت رابصورت
متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این دستورالعمل در صورت نیاز م 
نههاقبلیاپسازبازگشتهیات
اینترنتیارسالنمایند.بدیهیاست درصورتتاییدکریدورصادراتی،هزی 
و دریافت مستندات مالی مربوطه و ارائه گزارشی از نتایج حضور هیات در وجه متقاضییاخدمتدهنده
یگردد.
پرداختم 
واسطههای صادراتی باشد ،پرداخت حمایت

یکه مجری برگزاری تور اعزامی یکی از 
تبصره  -4در صورت 
بادرنظرگرفتنحقالزحمهخدمت

تهای ذکر شده 
بصورت یک قرارداد تجمیعی و با رعایت میزان حمای 
یگردد.
دهندهپرداختم 
اینآییننامهارائهشدهاست.

ماده  -6شیوهنامهاجراییایندستورالعملدرپیوست14و11
ماده -7ایندستورالعملدریکمقدمه1،مادهو4تبصره درتاریخ22/1/1بهتایید رئیسمرکزتعامالت
یباشد.
بینالمللیعلموفناوریرسیدوازهمانتاریخقابلاجرام 
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