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تـاریخ ویرایش 94/04/22 :

 -1مقدمه
مقوله طراحی صنعتی و بستهبندی با تاثير در کيفيت ،عملکرد ،ارگونومی ،شکل ظاهری ،گرافيک و بستهبندی
محصوالت میتواند نقش مهمی در جلب رضايت مصرفکنندگان ايفا نمايد و از اين رو ،طراحی صنعتی و
بستهبندی دارای جايگاه مهمی در بازاريابی و توسعه بازار محصوالت است .موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار
(موسسه) که مسئوليت تسهيل فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانشبنيان را برعهده دارد ،حمايت از
اصالح طراحی صنعتی و بستهبندی محصوالت شرکتهای فعال در حوزه نانو را در برنامههای خود قرار داده است.
اين آييننامه ،نحوه ارائه خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی و همچنين چگونگی تخصيص حمايتهای موسسه
به شرکتهای متقاضی را مشخص مینمايد.
ماده :1خدمات طراحی صنعتی مشمول حمایت
موسسه در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنيان ،بخشی از هزينههای اخذ خدمات طراحی صنعتی (شامل
مشاوره ساخت ،طراحی ،طراحی محصول ،بستهبندی ،قالبسازی و طراحی و ساخت) را مورد حمايت قرار میدهد.
ماده  :۲میزان حمایت
 -2-1هزينههای خدمات طراحی صنعتی و بستهبندی مطابق با ماده  1به صورت تسهيالت قرضالحسنه و
حمايتهای بالعوض در اختيار شرکتهای واجد شرايط (در حساب کارگزار) قرار میگيرد.
تبصره  :1نحوه بازپرداخت تسهيالت اعطايی شامل دوره تنفس ،تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اساس قيمت
محصول ،تيراژ توليدی شرکت و  ...تعيين میشود.
تبصره  :2تسهيالت و حمايتهای اعطايی شامل دو بخش طراحی و قالبسازی میباشد.
تبصره  :3حداکثر حمايت موسسه برای طراحی هر محصول  %50و تا سقف  70،000،000ريال میباشد.
تبصره  :4حداکثر تسهيالت موسسه برای قالبسازی هر محصول  %70و تا سقف  400،000،000ريال میباشد.
 -2-2حداکثر تسهيالت و حمايتهای موسسه برای هر محصول تاييديهدار مجموعا در حدود 470،000،000
ريال است.
ماده  :3شرایط اعطای حمایت
 -3-1استفاده از حمايتهای اين آييننامه منوط به تاييديه نانو مقياس و تاييد پشتيبان/کارشناس فنی موسسه
میباشد.
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 -3-2اولويت و تناسب خدمات طراحی صنعتی با نيازهای شرکت و محصول بايستی به تاييد پشتيبان /کارشناس
فنی و همچنين مشاوران مورد وثوق موسسه برسد.
ماده  :4نحوه دریافت حمایت
 -4-1در مورد نحوه ارائه خدمات مرتبط با اين آييننامه ،تسهيالت و حمايتهای موضوع ماده  ،2الزم به ذکر
است که در صورت استفاده متقاضی از خدمات طراحی صنعتی کارگزاران مورد تاييد موسسه ،پرداخت حمايت از
طراحی در پايان مرحله قرارداد طراحی و پيش از ارسال به مرحله ساخت قالب و به صورت پرداخت در وجه
شرکت متقاضی خواهد بود.
 -4-2در صورت معرفی شرکت ارائه دهنده خدمات طراحی صنعتی و استفاده از خدمات توسط متقاضی ،ارائه
حمايت موسسه در بخش طراحی صنعتی بعد از عقد قرارداد ساخت قالب و همچنين تاييد و داوری طرح ارسالی
توسط تيم مشاور موسسه صورت خواهد پذيرفت .متقاضی استفاده از تسهيالت و حمايتهای موسسه میبايست
پس از ارسال درخواست کتبی و ضميمه نمودن مستندات الزم( شامل اسناد هويتی و رزومه شرکت ارائه دهنده
خدمات طراحی صنعتی ،قرارداد منعقده ،تصوير پيشفاکتور خدمات و  )...از تسهيالت و حمايتهای موضوع اين
آييننامه استفاده نمايند.
همچنين متقاضيان محترم میبايست تمامی مستندات مرتبط با طراحی محصول (شامل فايلهای نرم
افزارهای استفاده شده ،طرحهای سه بعدی و  )...را جهت داوری و ارزيابی توسط تيم مشاوره به موسسه ارسال
نمايد .الزم به ذکر است که تمامی مستندات توسط تيم مشاوره طراحی صنعتی موسسه ارزيابی شده و متناسب
با امتيازات کسب شده ،سقف حمايت و تسهيالت اعطايی مشخص شده و در وجه شرکت ارائه دهنده طراحی
صنعتی واريز خواهد شد.

