شیوه نامه های اجرایی موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی كشور در سال 1397

شیوه نامه اجرایی
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1397
شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاه های بین المللی
معتبر خارج از کشور
و نمایشگاه های اختصاصی در بازارهای هدف
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ماده  ) 1اهداف:
كمک به گسترش حضور فعاالن عرصه تولید و تجارت جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاههای خارج از كشور به عنوان
ابزار توسعه بازار صادراتی
ماده  )2ویژگی های مشارکت کنندگان:
مشاركت كنندگان در نمایشگاههای خارج از كشور كه متقاضی بهره مندی از مشوق این شیوه نامه می باشند ،باید
عالوه برعضویت در بانک جامع اطالعات صادركنندگان سازمان توسعه تجارت ایران ،حداقل دارای یکی از ویژگی های
زیر باشند.
 -1دارا بودن پروانه بهره برداری صنعتی معتبر
 -2عضویت در تشکل های معتبر صنفی ،بازرگانی ،كشاورزی و صنعتی
ماده  )3موضوع شیوه نامه :
موضوع این شیوه نامه شامل پرداخت حداكثر پنجاه درصد تا سقف  200میلیون ریال از هزینه اجاره غرفه مشاركت
در نمایشگاههای خارجی مورد تائید یا دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران به متقاضیان واجد شرایط ماده 2
مطابق مدارک و مستندات قابل ارایه ماده  ،4به هر شركت كننده در نمایشگاه پرداخت می گردد.
تبصره  -1در صورت حضور مجموعه ای از بنگاه های تولیدی – صادراتی در نمایشگاه های خارجی در قالب یک غرفه
واحد ،عالوه بر ارائه قرارداد واگذاری غرفه جمعی با مجری نمایشگاه ،ارائه قرارداد اجاره غرفه هریک از شركت ها یا
بنگاه ها با متولی غرفه مذكور جهت پرداخت مشوق الزامی می باشد.
تبصره  -2صادركنندگان نمونه ،ممتاز و دارندگان مدال افتخار ملی و برندهای برتر منتخب سازمان توسعه تجارت ایران
بدون رعایت شرط  50درصد ،با ارائه اسناد هزینه كرد مشمول دریافت  200میلیون ریال مشوق می باشند.
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تبصره  -3واحدهای تولیدی كه محصوالت خود را تحت برند شركت های خارجی تولید و صادر می نمایند در صورت
حضور مستقیم در نمایشگاه های بین المللی خارج از كشور تحت پرچم ایران با رعایت سایر مواد از مشوق های این
شیوه نامه برخوردار می باشند.
تبصره  -4مشوقهای این شیوه نامه به نمایشگاه های فروش كاال تعلق نمی گیرد.
تبصره  -5پرداخت مشوق به مجریان نمایشگاهها منوط به ارائه تایید كتبی غرفه داران مبنی بر محاسبه و لحاظ نمودن
مشوق مذكور توسط مجری در هنگام ثبت نام و واریز وجه حضور در نمایشگاه مورد نظر می باشد.
تبصره  -6بنگاههای صادراتی مشاركت كننده در نمایشگاههای تخصصی بین المللی معتبر (مورد تایید كارگروه نظارت
بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت از صادرات) كه بصورت مستقل در این نمایشگاهها حضور می یابند،
مشمول دریافت مشوق های این دستورالعمل خواهند بود.
تبصره  -7تایید سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اهلیت و اعتبار بنگاه های صادراتی ،در اجرای تمامی مفاد این
دستورالعمل نافذ است.
ماده  ) 4مدارک الزم جهت بررسی و پرداخت مشوق های نمایشگاهی :
 -1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تکمیل فرمهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت
ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان و ارائه مدارک و مستندات به دبیرخانه كارگروه و دریافت
تاییدیه تکمیل پرونده
 -2مجوز برگزاری نمایشگاه ،صادره یا مورد تائید سازمان توسعه تجارت ایران
 -3تکمیل و ارائه فرم تقاضای پرداخت كمک به شركت كنندگان در نمایشگاه های خارج از كشور
( فرم پیوست )
 -4قرارداد اجاره غرفه یا پاویون ( فرم ثبت نام ) یا  APPLICATION FORMصادره از سوی برگزاركننده اصلی
نمایشگاه
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 -5رسید واریز وجه بابت اجاره غرفه
 -6ارائه تصویر اساسنامه شركت
 -7ارائه مستندات حضور در نمایشگاه ( كتاب نمایشگاه و یا فیلم و عکس )
ماده  ) 5نمایشگاه هایی كه توسط شركت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگززار مزی گزردد،
مشمول مشوق های این شیوه نامه نمی باشند.
ماده  )6این شیوه نامه در  6ماده و  8تبصره تنظیم و ابالغ می شود.
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