مصاحبه با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص جزییات بسته حمایت از صادرات کاال و خدمات دانش بنیان

با توجه به تصویب بسته حمایتی صادرات کاال و خدمات دانش بنیان در هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ،روابط عمومی
صندوق مصاحبه ای با آقای دکتر سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ترتیب داده است تا شرکتهای دانش بنیان از جزییات
این مصوبه اطالعات بیشتری کسب نمایند.
جناب آقای دکتر سلطانی با عرض سالم با خبر شدیم که بسته حمایت از صادرات کاال و خدمات دانش بنیان به تازگی
در هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده است .لطفا مختصری توضیح در خصوص این مصوبه ارائه
فرمائید.


صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه خدمات خود و در چارچوب خدمات جاری برای شرکتهای دانش
بنیان اقدام به ارایه تسهیالت حمایت ازصادرات محصوالت دانش بنیان نموده است که برای مصداقهای گوناگون مرتبط
باصادرات محصوالت دانشبنیان به شرط آنکه صادرکننده یک شرکتدانشبنیان باشد،قابل استفاده خواهد بود.

یکی از شرایطی که شرکتها جهت برخورداری از این تسهیالت بایستی برخوردار باشند " دانش بنیان" بودن است آیا
شرایط دیگری هم وجود دارد؟



شرایط عمومی وجود دارد .این شرایط برای استفاده از تسهیالت برای شرکتهای دانش بنیان فعال درصادرات
کاالوخدمات محصوالت دانش بنیان به صورت زیراست:

الف) دانش بنیان بودن شرکت صادرکننده کاال و خدمات شرط الزم برای دریافت تسهیالت است.
ب) احراز شرایط توانمندی شرکت برای عملیاتی نمودن تعهدات ایجاد شده در قراردادهای صادرات کاال و خدمات ،شرط الزم برای
اعطای تسهیالت خواهد بود.
پ) فرآیندهای ارز یابی تقاضای دریافت شده مبتنی بر رویههای مصوب این صندوق انجام خواهد شد.
ت) احراز انطباق موضوع قرارداد صادرات کاال و خدمات دانش بنیان بافهرست موضوعی محصوالت دانشبنیان ضروری است.

آیا شرکتهای دانش بنیانی که جهت صادرات یک محصول خاص تسهیالت دریافت می کنند ،می توانند از سایر مزایای
صندوق نوآوری و شکوفایی هم بهره مند گردند؟



بله ،شرکتهای دانش بنیان دارای صالحیت که تسهیالت صندوق رابرای صادرات محصول مشخص دریافت استفاده
نمایند،درصورت توسع ه سایر محصوالت دانش بنیان دارای مزیت صادراتی وتکمیل فرآیندنظارتی صندوق نوآوری
وشکوفایی،میتوانندازسایرتسهیالت صندوق بااولویت مناسب شامل تسهیالت الزم برای پیشبرد مراحل پیش
تولیدوتولیدصنعتی ویاخدمات ضمانتنامه وتوسعه بازارصادرات استفاده نمایند.

به طور خالصه بفرمایید برای تخصیص تسهیالت به یک شرکت چه معیارهایی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد
بررسی و ارزیابی قرار می گیرند؟


در فرآیند ارزیابی شرکت درخواست کننده ،در کنار معیارهای اصلی مدیریت ارزیابی ،بررسی سطح توانمندی بالقوه در
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان مالک ازسوی دیگرسابقه شرکت درزمینه صادرات محصوالت وخدمات منجربه
تسریع درفرآیندارزیابی خواهدشد.

آقای دکتر لطفاً بفرمایید تسهیالتی که شامل شرکت های دانش بنیان صادر کننده کاال می شوند از چه نوعی هستند و
مختصری نیز توضیح بفرمایید.


خوشبختانه ،تسهیالت صادرات انواع مختلفی دارند و شرکت دانش بنیان به فراخور نیاز خود پس از ارزیابی های الزم
میتواند از این تسهیالت بهره مند گردد ،انواع تسهیالت عبارتند از:

-

تسهیالت سرمایه درگردش

-

تسهیالت سرمایه ثابت

-

یارانه سودتسهیالت

-

تسهیالت حمایت ازصادرات

-

تسهیالت توانمندساز

-

تسهیالت توسعه بازارصادراتی

-

ضمانتنامهب انکی

-

تسهیالت حمایت ازانتقال فناوری

تسهیالت سرمایه در گردش
تسهیالت سرمایه در گردش برای شرکتهای دانش بنیان صادرکننده کاالوخدمات تاسقف  02میلیاردریال و برمبنای حداکثر 02
درصدارزش صادرات محصول دانشبنیان دردوره مالی مرتبطباحداکثریکسال گذشته پرداخت خواهدشد .این تسهیالت براساس
رویههای کارشناسی صندوق بررسی خواهدشد.

تسهیالت سرمایه در گردش به چه مواردی و بر چه اساسی به شرکتها تخصیص می یابد؟

این تسهیالت برای تأمین سرمایه در گردش با نرخ  %41برای موارد زیر قابل تخصیص است:


جبران نقدینگی شرکت در تامین هزینه های مورد نیاز شرکت یا هزینه های جاری مرتبط با صادرات



تولید محصول جدید دانشبنیان



توسعه و آمادهسازی صادرات محصول جدید دانش بنیان

ارزیابی مورد نظر برای تخصیص این تسهیالت بر اساس بررسی عملکرد گذشته و نیز بررسی سریع برنامه عملیاتی شرکت برای
مصرف منابع درخواستی خواهد بود.

آیاتوسعه وآماده سازی محصول دانش بنیان شامل دریافت استانداردهای بین المللی ومطالعات وتحقیقات بازاریابی
نیزمیشود؟
بله  -شرکتهای دانش بنیان صادرکننده کاال و خدمات میتوانند برای دریافت مجوزها و استانداردهای بین المللی و یا انجام
مطالعات بازار بینالمللی در راستای توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان تسهیالت سرمایه در گردش تا سقف  0میلیارد ریال با
کارمزد  %41دریافت کنند.

تسهیالت سرمایه ثابت در چه مواردی به شرکتها اختصاص می یابد؟


اینگونه تسهیالت به منظور توسعه امکانات و تجهیزات مرتبط با تولید صنعتی و یا ایجاد واحد صنعتی جدید برای تولید
یک محصول دانش بنیان قابل تخصیص است.

اگر این محل هزینه کرد در خارج از کشور باشد ،با زهم این تسهیالت به شرکت متقاضی ارائه می گردد؟
بله در صورتی که محل هزینه کرد تسهیالت سرمایه ثابت توسعه امکانات و تجهیزات یا ایجاد واحد صنعتی جدید در خارج از کشور
باشد (سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور) ،چارچوب "قانون و مقررات الزم سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور" باید
رعایت شود .همچنین در صورت لزوم با توجه به قوانین و مقررات مربوطه ،تایید شورای عالی سرمایه گذاری مرتبط با سازمان
سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران برای تخصیص تسهیالت باید دریافت
گردد.

یارانه سود تسهیالت به چه طریقی به شرکتها پرداخت می شود و میزن آن چقدر است؟


یارانه سود تسهیالت مرتبط با سرمایه در گردش تا سقف معادل  5میلیارد ریال به گونهای که منجر به کاهش سود
تسهیالت به میزان  %0گردد .یارانه سود تسهیالت مرتبط با سرمایه ثابت (تولید صنعتی) تا سقف معادل  5میلیارد ریال
به گونهای که من جر به کاهش سود تسهیالت به میزان  %0گردد.

تسهیالت حمایت از صادرات به چه مواردی تعلق میگردد و ضوابط پرداخت آن چگونه است؟


بر مبنای اصالح ماده (  ) 0آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان وتجاریسازی نوآوری -
هاواختراعات مصوب  02/44 /39هیات وزیران مبنی بر "ظرفیتسازی برای ورودمحصوالت دانشبنیان به بازار" شرکت -
های صادرکننده کاالوخدمات دانش بنیان میتوانند تا سقف حداکثر  %02ارزش صادرات انجام شده برای محصول دانش
بنیان دردوره مالی گذشته،تسهیالت بانرخ قرضالحسنه برای نمونهسازی سایرمحصوالت دانشبنیان قابل صدورشرکت به
بازارهای منطقهای وجهانی دریافت کنند .این تسهیالت حداکثرتاسقف  9میلیاردریال و بر اساس طرح ارایه شده مبنی بر
توسعه کاال یا خدمت دانش بنیان جدیدیاارایه برنامه عملیاتی روشن برای وضعیت هزینهکردتسهیال ت مرتبط بافعالیت -
های تولیدی وی اصادراتی شرکت ارایه خواهدشد .همچنین هم زمانی ارایه این تسهیالت با سایرتسهیالت مورددرخواس
تموضو ع این بسته پیشنهادی بالمانع است .البته تبصره ای هم وجود دارد که بر اساس آن استفاده از سایر تسهیالت
مورد اشاره در این بسته ،پس از تکمیل مرحله نمونه سازی برای کاال/خدمت جدید مطابق با شرایط و ضوابط صندوق
نوآوری و شکوفایی نیز امکان پذیر است.

منظور از تسهیالت توانمندساز چیست و میزان کارمزدآنچقدراست؟


صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت از توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان درتوسعه بازارصادراتی،تسهیالت
تاسقف  522میلیون ریا لبانرخ کارمزد  %1ارایه خواهدکرد .این تسهیالت برای موضوعات مرتبط باتوسعه بازارشامل

توسعه توانمندی شرکت برای طراحی صنعتی محصول مطابق با بازار ،کمک به حل مسایل حقوقی بازارهای خارجی
خاص و تقویت حضور نمایشگاهی یا معرفی کاال در بازار مورد نظر پرداخت خواهد شد .تشخیص این موارد به عهده
صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود.

از دیگر انواع تسهیالتی که نامبردید تسهیالت توسعه بازار صادراتی است که خواهشمند است مختصری در خصوص
آن توضیح بفرمایید.



شرکتهای صادرکننده کاال و خدمات دانش بنیان میتوانندتسهیالت توسعه بازارصادراتی دریافت کنند .این تسهیالت
ازطریق تعامل بانماینده شرکت خارجی خریداردرداخل ک شور و یا ساز و کار تهیه شده از طریق صندوق ضمانت صادرات
ایران برای شرکت های خارجی مستقر در خارج کشور فراهم خواهد شد .معاونت تسهیالت و تجاری سازی صندوق
نوآوری و شک وفایی ضمن رایزنی با بانکهای عامل خود و صندوق ضمانت صادرات ایران ،برای اجرایی شدن این بخش،
ساز و کار مناسب را طراحی خواهد کرد.

ساز و کار برخورداری ضمانت نامه بانکی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای صادرکننده چگونه است؟
صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شر کتهای صادرکننده محصوالت و خدمات دانش بنیان به بانکهای عامل خود،بانک توسعه
صادرات ایران یا صندوق ضمانت صادرات ایران،امکان دریافت ضمانتنامههای موردنیازبرای تسهیل فرآیندصادرات شرکت رافراهم
میکند .معاونت تسهیالت وتجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی برای اجرایی شدن این بخش ،ساز و کار مناسب را طراحی
خواهد کرد.

هدف از اختصاص تسهیالت حمایت از انتقال فناوری به شرکت های دانش بنیان چیست و ضوابط اعطای این تسهیالت
به شرکتها چگونه است؟
هم چنین به منظور تکمیل فرآیند حمایت از انتقا ل دانش فنی به شرکتهای دانش بنیان و یا صادرات دانش فنی یا محصوالت
دانش بنیان که از طریق نمایشگاههای تخصصی محقق میشود ،صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب آییننامههای کنونی خود
تسهیالت ذیل را اعطا می نماید .این تسهیالت بر اساس مصوبه هیات عامل صندوق به صورت ز یر خالصه شده است.
در هر یک از موارد زیر به شرط آنکه مصداق نمونه سازی درخصوص تسهیالت اعطایی به تأیید کمیته اعتباری صندوق برسد تا
سقف  9میلیارد ریال تسهیالت میتواند قرضالحسنه تلقی شود .به عالوه این تسهیالت بر اساس رویه های کارشناسی صندوق

بررسی شده و مالک تایید آن بررسی برنامه عملیاتی روشن شرکت در زمینه فعالیتهای جاری یا آتی مرتبط با تولید محصول
جدید ،انتقال فناوری یا توسعه صادرات خواهد بود.
·

ارائه تسهیالت برای انتقال فناوری تاسقف  %52مبلغ کارشناسی شده قراردادانتقال فناوری تاسقف  02میلیارد ریال با نرخ

سود  %41در قالب تسیهیالت قبل از تولید صنعتی
·

ارائه تسهیالت سرمایه درگردش برای شرکتهای صادرکننده کاالوخدمات تاسقف  42میلیاردریال برای تأمین سرمایه

درگردش قراردادهای منعقده بانرخ %41
·

ارائه تسهیالت سرمایه ثابت برای شرکتهای ص ادرکننده کاال و خدمات به منظور توسعه امکانات و تجهیزات مرتبط با نرخ

 %41در قالب تسهیالت تولید صنعتی .

