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 -1معرفی انواع خدمات حمایت از توسعه بازار محصولات دانشبنیان
یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان کمک به تسعه بهازار ایهن شهرکتها اعهت .عیاعهتهای حمایهت از تاااها
درعینحال ک منابع لازم و پایدار تسع ف الیتهای شرکتهای دانشبنیان را تأمین میکند خاصیت اد تسرمی و اد رانتی دارد.
در حال حاار بست "حمایت از تسع بازار" در چارچسب آییننام اجرایی قانسن حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریعازی نسآوریهها
و اختراعات تسعط صندوق نسآوری و شکسفایی و نهادهای همکار آن ارای می شسد.
صندوق نسآوری و شکسفایی پیشنهاد مینماید تمامی شرکتهای دانشبنیان دارای محصسل یا دانش فنهی قابه فهرو پ پهیش از بررعهی عهایر
بست های حمایتی صندوقپ خدمات حمایت از فرو

شرکتهای دانشبنیان را مسرد بررعی قرار دهند .شرکتهای دانشبنیهانی که دارای یکهی از

مسق یتهای زیر هستند میتسانند از این بست های حمایتی صندوق نسآوری و شکسفایی اعتفاده نمایند:
 مشتری بالف

برای کالای آماده یا دانش فنی مدون و فناوری ثبتشده وجسد داشت باشد

 مشتری بالاسه خرید ب شرط وجسد نمسن عاخت شده دارای تأیید فنی و اعتاندارد در شرکت دانشبنیان
در حال حاار بست حمایتی لیزینگ و فرو

اقساطی از این مجمسع حمایتها اجرایهی شهده اعهت .در ایهن چهارچسبپ بسهت حمایهت خریهد

محصسلات (تجهیزاتپ ماشینآلاتپ ابزار و دانش فنی مسرد تأیید فنبازار) در دعترس اعت .امناً خدمات لیزینگ و فرو

اقساطی در مسرد تمامی

مؤعسات غیردولتی (خصسصی یا ت اونی) برای خریهد محصهسلات شهرکتهای دانشبنیهان اراهه میشهسد .هه چنهین اشهصاح حایاهی دارای تاییهد
صلاحیت از عسی مراجع قانسنی یا رعمی کشسر میتسانند درخساعتکننده این تسههیلات بهرای خریهد محصهسلات دانهشبنیهان باشهند .شهرایط بسهت
حمایت از لیزینگ و فرو

اقساطی محصسلات ب صسرت زیر ارای شده اعت .از این رو در صسرت علاق ب اعتفاده از تسهیلات حمایهت از تسعه

بازارپ کاربرگ حاار را تکمی و جهت اعتفاده از خدمات صندوق نسآوری و شکسفایی ارعال نمایید.

 -2شرایط تسهیلات توسعه بازار (لیزینگ)
در حال حاار تصصیص تسهیلات برای لیزینگ یا فرو

اقساطی از عسی صندوق نسآوری و شکسفایی با شرایط زیر امکانپذیر اعت:

 -1-2شرایط محصول
 محصسل مساسع قرارداد در فهرعت محصسلات یا مساسعات دانشبنیان باشد.
 محصسل میتساند واعط ای یا عرمای ای باشد.
محصسل عرمای ای دارای مشصصات زیر اعت:
 بادوام (دارای عمر مفید بالای حداق  3عال ) باشد درصد اعتهلاک برای آن در عیست مالی لحاظ شسد قابلیت کارکرد مستا و قابلیت شناعایی و ردیابی مستا را دارا باشد. -برای لیزینگ آماده فرو

فسری (مسجسد درانبار) و برای اعتصناع نیاز ب تسلید یا عاخت باشد.

محصسل واعط ای کالایی اعت ک در فرایند تسلید قرار میگیرد و تبدی ب کالای نهایی میگردد.
 لیزینگ ب محصسلات مصرفی ت لق نمی گیرد.
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نرم افزارهای تصصصی مسرد تایید کارگروه تایید صلاحیت م اونت علمی و فناوری ریاعت جمهسری مسرد حمایت تسهیلات لیزینگ قرار میگیرندپ
نرم افزارهای عمسمی شام این تسهیلات نمیباشند.
 خدمات لیزینگ برای دانش فنی از طریق بسرس فناوری صسرت میگیرد؛ مشروط بر اینک م امل در بسرس/فرابسرس امکانپذیر باشد.
 ملحاات اصلی و غیر قاب تفکیک کالای قاب لیزینگ محصسل دانش بنیانپ مشروط بر اینک در کارکرد صحیح محصسل ناش اعاعی داشت پ میتساند
در ارز

قاب لیزینگ محصسل محاعب گردد.

 -2-2شرایط خریدار
 خریدار باید دارای شصصیت حاسقی خصسصی یا ت اونی (شرکت یا مؤعس غیردولتی و غیرعمسمی) یا دارای شصصیت حایای با صلاحیت تایید شده
در نظامهای قانسنی (پزشکیپ مهندعیپ صنفی و  )...و یا مراجع رعمی کشسر (جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی و  )...باشد.

 وا یت اعتباری خریدار ب عنسان گیرندة تسهیلات و مت هد بازپرداخت آنپ قاب قبسل ارزیابی شسد .

 تضامین و وثایق مسرد نیاز ت یین شده بر اعاس نتیجة اعتبارعنجی خریدار (پذیرندة ت هد) تأمین شسد.
 خریدارپ گیرنده و مت هد تسهیلات اعت اما وجسه مربسط مستایماً ب فروشنده پرداخت میشسد.

 خریدار میتساند نصب کنندهپ مجری یا پیمانکارپ بهرهبردارپ مصرفکننده نهاییپ صادرکنندهپ عام پصش یا تسزیع و … باشد.
 -3-2شرایط فروشنده
 شرکت در زمان اخذ تسهیلات لیزینگ دانش بنیان باشد.
 شرکت ورشکست نباشد.
 دارای ظرفیت تسلید با وجسد قراردادهای جاری و آتی باشد.
 در اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتسر م تبر ک در آن مادارپ قیمت واحدپ قیمت ک پ زمان تحسی و حتی الامکان شرایط تحسی پ
ت هدات طرفینپ نحسه پرداخت وج پ آمسز پ مکان نصب و راه اندازی (در صسرت نیاز)پ خدمات پس از فرو

و  ...وجسد داشت باشد.

 -4-2شرایط تسهیلات
 تسهیلات برای خرید محصسلات دانشبنیانِ شرکتهای دانشبنیان تأیید صلاحیت شده ک در قالب قرارداد (تسافقنام ) رعمی ب شرکتهای غیردولتی و
غیرعمسمی تحسی میشسدپ در نظر گرفت شده اعت.
 گیرنده و مت هد تسهیلاتپ طرف خریدارِ قرارداد(تسافقنام ) رعمی اعتپ هرچند وجسه مربسط ب فروشنده (شرکت دانشبنیان) پرداخت خساهد شد.
 اعطای تسهیلات باید مطابق اسابط و ماررات صندوق بررعی و ب تصسیب کمیت اعتباری رعیده باشد.
 میزان تسهیلات حداکثر ب میزان  %07ارز

کارشناعی شده محصسل

 حداق تسهیلات  077میلیسن ریال و حداکثر  07میلیارد ریال برای هر فروشنده
 دوره بازگشت با احتساب دوره تنفس :حداکثر  33ماه
 دوره تنفس :تا 3ماه
 نرخ بهره عالان  9درصد در عال
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 نرخ عسد تسهیلات برای شرکتهای تسزیع و پصش ب عنسان خریدار  %63در عال می باشد.
 در صسرتی ک میزان فرو

شرکت دانشبنیان برای هر محصسل م ینپ بیش از  0میلیارد ریال باشدپ مازاد فرو

تا عاف  07میلیارد ریال با نرخ %11

محاعب میگردد.
 نرخ لیزینگ صادرات با نرخ  %9محاعب میگردد.
 در صسرتیک کالا آماده تحسی نبسده و از خدمت اعتصناع اعتفاده شسدپ نرخ  %11خساهد بسد.
 ت داد مراح پرداخت ب فروشنده  6تا  4مرحل با تسج ب پیشرفت مساسع قرارداد (برای پرداختهای یک مرحل ای با عنایت ب نظارت بر تحسی
کالاپ پرداخت وج با نظارت در حین تحسی کالا صسرت میپذیرد).
 برای فرو

محصسلات شرکت های دانش بنیان ب خریداران مت دد در صسرت تشکی نصستین پرونده و تهی گزار

اعتباری از وا یت فروشنده و

خریدار مسارد ب دی فرو پ صندوق از تکرار بررعی وا یت فروشنده تا مادامی ک تسانمندی آن ب تایید کارگزار رعیده اعت خسدداری خساهد
کرد.
 صندوق های عام مجاز خساهند بسد با اتکا ب منابع اخذ شده از عایر مراجع ذیربط از طریق یاران تسهیلاتپ نرخ تسهیلات مزبسر را تا درصدی کاهش
دهند .اما در هر صسرت تسهیلات اراه شده صندوق نسآوری و شکسفایی با نرخ مصسب این دعتسرال م میباید ب صندوق عسدت داده شسد.
 بهره برداری همزمان از انساع تسهیلات و عایر خدمات ت هدی صندوقپ با تسهیلات تسع بازار (لیزینگ) ب شرط مسجسد بسدن کالا در انبار فروشنده
بلامانع اعت.
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