پیوست 7
دستورالعمل حمایت از حضور مستقل شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای خارجی یا پاویون
ایران در نمایشگاههای خارجی
(موضوع بند  6ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خالق در حوزه صادرات)
مقدمه:
درراستای حمایت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جدید ،بخشیازهزینه
شگاههای خارج از کشور یا پاویون های نمایشگاهی ایران توسط مرکز
های حضور این شرکتها در نمای 
شرکتهاوبه منظور توسعهبازارصادرات

یهای 
یگردد.این حمایت درراستای معرفی توانمند 
پرداختم 
دانشبنیان ،گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی کشور در حوزههای با
شرکتهای  

محصوالت 
هایدانشبنیاندربازارهایبینالمللیتدوینشدهاست.

فناوریباالوزمینهسازیبرایورودمناسبشرکت
ماده  -1شرایط استفاده از حمایت
یگیردکه:
تهایموضوعایندستورالعملبهمتقاضیانیتعلقم 
حمای 
-1-1متقاضیاندارایمجوزهایبینالمللیسیستمی(مانندISO, GMPو)..ومجوزهاوتأییدیههای
نالمللیمحصول(مانندCEوCoCو)...دراولویتمیباشند؛
بی 
-0-1مجوزاتداخلیالزمرااخذنمودهباشند(مثلمجوزوزارتبهداشتدرحوزهدارو،لوازمپزشکیو)...؛
-3-1محصولدربازارداخلعرضهوبهمیزانقابلقبولاستفادهشدهباشد؛
-4-1حضوردرنمایشگاهدرچهارچوببرنامهصادراتیشرکتباشد؛
وبسایت،بروشوروکاتالوگبهزبانبازار
نالمللیمانند 
رساختهایاولیهجهتورودبهبازاربی 

-1-1زی
هدفو...راداراباشد.
حمایتازحضورشرکتهادرنمایشگاهمنوطبهتاییدنمایشگاهوشرکتتوسطکریدورصادراتی

-6-1
میباشد.

کنفرانسهانیزبرایدرخواستاینحمایتموردتأییداست.

شگاههایتخصصیحاشیه
تبصره  -1نمای 
تبصره -2متقاضینسبتبهتزئینوآراستنغرفه/بخشخودبهنحوشایستهاقدامنمودهودراینراستااز
حداکثرامکاناتخوداستفادهنماید.

ماده  -2دامنه شمول
دانشبنیانوخالقطبقخروجیارزیابیآمادگیصادرات
شرکتهای 

-1-0
-0-0کارگزارانصادراتیهمکاربامرکزتعامالت
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-3-0سایرشرکتهابهتأییدمرکزتعامالت
ماده  -3میزان حمایت
کنفرانسهای

نمایشگاههای خارجی ،

 12 -1-3درصد هزینه اجاره و ساخت غرفه ،بلیط ،هتل و ویزا در 
هایدانشبنیان و


برایشرکت
فرومهاورویدادهایتخصصیساالنه تاسقف 1222میلیونریال 
تخصصی ،
پرداختمیشود.

خالقبصورتبالعوضبهشرکتیاخدمتدهنده
تبصره:3سقفودرصدحمایتباتأییدمرکزقابلافزایشمیباشد.
ماده  -4نحوه برگزاری پاویون
ونها به تأیید
 -1-4در مرحله اول با ارسال گزارش اولیه و معرفی نمایشگاه توسط مجری خدمات پاوی 
یرسد.
کریدورصادراتیم 
-0-4کریدورصادراتییاخدمتدهندهنسبتبهثبتناماولیهواجارهزمیناقدامخواهدنمود.
 -3-4کریدور صادراتی یا خدمت دهنده پس از نهایی شدن برنامه برگزاری پاویون ،نسبت به اعالم و
اطالعرسانیعمومیبرنامهپاویونوثبتناممتقاضیاناقدامخواهدنمود.

یگیرند ولیست پیشنهادی بهکریدور
 -4-4متقاضیان منتخبتوسطخدمتدهنده موردارزیابی قرارم 
یشود.
صادراتیجهتتأییدنهائیارائهم 
 -1-4لیست متقاضیان منتخبپیشنهاد شدهازطرفخدمتدهنده جهتبررسی ونهایی کردنازسوی
یشود.
کریدورصادراتیبرایخدمتدهندهارسالم 
 -6-4پس از تایید متقاضیان جهت حضور در پاویون توسط کریدور صادراتب ،متقاضیان باید نسبت به
پرداختسهمخودبهحسابخدمتدهندهاقدامنمایند.
جلسهای حضورییا
 -1-4خدمتدهنده موظف است یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه نسبت به برگزاری  
برخطنسبتبهتوجیهمتقاضیانمنتخبوآگاهیازاهدافموردنظرکریدورصادراتباقداماتنماید.
-8-4خدمتدهندهموظفاستگزارشکاملیاززمانشروعبرگزاریتاپایانتهیهنماید.
شگاهها ومجریان برگزاری وانعکاسآنبهمرکز تعامالت نسبتبه
 -2-4کریدورصادراتی باارزیابی نمای 
یهای بعدی با خدمت دهنده و همچنین حضور متقاضیان در
برگزاری آن در سال آینده و همکار 
شگاههایبعدیاقدامرنماید.
نمای 
-12-4حداقلتعدادشرکتحاضردرپاویونوحداقلمتراژپاویونتوسطکریدورصادراتیتعیینمیگردد.
ماده  -5شیوهنامهاجراییایندستورالعملدرپیوست13آییننامهارایهشدهاست.
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ماده  -6گردش کار حضور مستقل در نمایشگاه:
 -1-6متقاضی میبایست پیش از برگزاری نمایشگاه خارجی درخواستخود را مبنی بر حضوردرنمایشگاه
بههمراهخالصهایازاهمیتوسوابقنمایشگاهبهصورتاینترنتیارسالنماید.

تها پسازحضور متقاضی
 -0-6در صورتتأیید کریدورصادراتی مبنی برحمایت ازشرکت،میزان حمای 
درنمایشگاه،بازگشتوارایهمستنداتومدارکزیروبررسیتوسطکریدورصادراتی،پرداختخواهدشد.
 بلیطهواپیمایاکارتپروازنمایندهمتقاضیدرایرانیاکارگزارخارجیمقیمدربازارهدف؛ گواهیحضوردرنمایشگاهویاارائهگزارشتصویری؛ اسنادمثبتهمالیمبنیبرپرداختوجوه(درصورتپرداختاینترنتیوجوه،ارائهرسیدمعتبرازمرجاعدریافتکنندهوجهبهصورتتفکیکی)؛
 ارائه گزارشتفصیلی نمایشگاهحداکثریکماهپسازاتمامنمایشگاهباراسااسقالابتعیاینشادهدرکریدورصادراتی؛
شرکتهابراساسقالبتعیینشدهتوسطکریدورصادراتی.

 تکمیلفرماطالعاتوآمارصادراتیماده  -7این دستورالعمل دریک مقدمه 1 ،ماده و  3تبصره در تاریخ   1322/21/32بهتایید رئیسمرکز
یباشد.
تعامالتبینالمللیعلموفناوریرسیدوازهمانتاریخقابلاجرام 
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