آئیننامه خروج هستهها و واحدهای فناوری از مرکز رشد

آئیننامه حمايت از حضور

واحدهای فناور مستقر در نمايشگاهها
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ماده  )1مقدمه:
با توجه به اهمیت حضور شرکتهای فناور در نمایشگاههای تجاری و تخصصی در سطوح ملی و بینالمللی به
منظور بازاريابی ،معرفی و فروش کاال و خدمات فناور و دانشبنيان و در راستای اجرای اهداف حمایتی پارک علم و
فناوری استان مرکزی از واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد ،این آییننامه با هدف تشويق و تسهيل حضور
اين واحدها و همچنين تبيين فرآیند حمایت پارک از حضور آنها در نمایشگاهها تدوین گرديده است.
آیین نامه حضور در نمایشگاههای تجاری و تخصصی تمامی فعالیتهای مرتبط با حضور در نمایشگاه را بصورت
گام به گام با تعيين وظایف و مسئولیت واحدهای فناور به همراه فرمهای مربوطه مشخص مینماید .این فعالیتها
به سه بخش قبل از حضور ،حین حضور و پس از حضور در نمایشگاه تقسيمبندی شده که در هر بخش ،تمامی
فعالیتها و وظایف به شرح ذيل مشخص شدهاند.
ماده  )2تعاريف:
در این آئیننامه اصطالحات و تعاریف زیر به کار میروند:
 -1پارک :پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -2مرکز رشد :هر يک از مراکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی
 -3هسته فناور :گروه مستقر در دوره پيشرشد (رشد مقدماتی)
 -4واحد فناور :شرکتهای فناور و نوآور مستقر در دوره رشد و پسارشد (پارک).
 -5کميته نمایشگاهی :گروه متشکل از معاون فناوری پارک ،مدير مراکز رشد ،روابط عمومی و کارشناس مربوطه
 -6نمایشگاه :نمایشگاههای تجاری و تخصصی که در سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی و در داخل يا خارج از
کشور برگزار میگردد.
ماده  )3نمایشگاههای مورد حمايت پارک:
فهرست نمايشگاههای داخلی مورد حمايت پارک ،در ابتدای هر سال توسط کمیته نمایشگاهی و بر اساس تقويم
نمایشگاههای داخلی که از سوی مراجع ذيصالح اعالم میگردد ،تعيين و پس از تأیید ریاست پارک ،به منظور اطالع
و بهرهبرداری واحدهای فناور ،از طريق وبسایت پارک انتشار میيابد.
تبصره 1ـ ساير نمايشگاههای داخلی مورد درخواست که در فهرست نمايشگاههای مورد حمايت پارک ذکر نشده
است ،در کميته نمايشگاهی جهت امکان حمايت و همچنين ميزان آن توسط پارک ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره 2ـ نمایشگاههای خارجی به صورت موردی و پس از دریافت درخواست کتبی واحدهای فناور و اطالعات
کامل نمايشگاه ،توسط کمیته نمایشگاهی بررسی و تعيين تكلیف میگردد.
تبصره 3ـ کمیته نمایشگاهی در ابتدای هر سال نسبت به تعيين میزان سقف حمایتهای مالی جهت حضور
واحدهای فناور در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نموده که تا پایان آن سال مالی دارای اعتبار میباشد .این
میزان جهت اطالع در سایت رسمی پارک اعالم میگردد.
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ماده  )4شرايط حضور در نمايشگاههای داخلی:
 -1-4واحدهای فناور متقاضی حضور در هر يک از نمايشگاهها ،میبايست درخواست مکتوب خود مبنی بر حضور
در نمایشگاه مورد نظر را حداقل  15روز پیش از تاريخ آغاز ثبتنام در نمايشگاه مطابق با کاربرگ شماره يک پيوست
آئيننامه ،به دبيرخانه پارک ارسال نمايند.
تبصره 4ـ پس از دریافت درخواست کتبی توسط دبيرخانه پارک ،این درخواست به کمیته نمایشگاهی ارجاع
میگردد .با بررسی به عمل آمده در صورتیکه نمایشگاه مطرح شده ،جزو لیست اعالم شده از سوی پارک باشد ،پس
از اخذ تأیید ریاست پارک ساير مراحل با اطالع و هماهنگی با واحدهای فناور متقاضی ،توسط پارک انجام خواهد
شد .در غیر اینصورت در جلسهای با حضور اعضای کمیته نمایشگاهی موضوع درخواست مورد بررسی و تعيين تكلیف
قرار خواهد گرفت.
 -2-4واحد فناور متقاضی میبايست از آمادگی الزم به شرح ذيل جهت حضور در نمايشگاه برخوردار باشد؛
✓ دارای حداقل يک محصول /خدمت آماده و قابل ارائه به بازار.
✓ دارای وبسايت فعال و دارای محتوای مناسب.
✓ دارای اقالم مناسب اطالعرسانی و ارتباطی (کارت ويزيت ،جنرال کاتالوگ /کاتالوگ محصول و )...
ماده  )5ميزان حمايت و مشارکت پارک:
 -1-5نمايشگاههایی که در راستای مأموريت پارک برگزار میگردند ،بصورت  %100مورد حمايت پارک خواهد بود.
(مانند نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فنبازار در سطح ملی و استانی)
 -2-5نمايشگاههای مورد حمايت ،مطابق با فهرست ارائه شده از سوی پارک ،در صورت ارائه درخواست حداقل
 3واحد فناور ،حداکثر به ميزان  %50هزينه ثبتنام در نمايشگاه و به نسبت مساوی برای هر شرکت ،با انجام ثبتنام
توسط پارک و با اختصاص غرفه به نام پارک امکانپذير خواهد بود.
 -3-5ساير نمايشگاههای مورد درخواست واحدهای فناور ،در صورت ارائه درخواست حداقل  3واحد فناور و تأیید
کميته نمايشگاهی ،حداکثر به ميزان  %40هزينه ثبتنام در نمايشگاه ،با انجام ثبتنام توسط پارک و با اختصاص
غرفه به نام پارک امکانپذير خواهد بود.
 -4-5درصورت ارائه کمتر از  3درخواست جهت حضور در هر يک از نمايشگاه ،حداکثر به ميزان  %10هزينه ثبتنام
در نمايشگاه و پس ارائه مستندات مربوط هزينه ثبتنام از سوی واحد فناور ،امکانپذير خواهد بود.
ماده  )6نحوه ارائه حمايت مالی:
بر اساس قوانین مالی پارک ،به منظور اجرای حمایت پارک از واحدهای فناور متقاضی حضور در نمایشگاهها ،الزم
است مراحل ثبتنام و واریز هزینهها از جانب پارک صورت پذیرد.
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برای این منظور ،الزم است واحد فناور متقاضی هزینه ثبتنام در نمایشگاه را با کسر میزان حمایت پارک ،به حساب
پارک واریز نمده تا با اضافه نمودن مبلغ حمایتی از سوی پارک ،نسبت به تکيل مراحل ثبتنام و دریافت غرفه اقدام
گردد.
تبصره 5ـ ثبتنام قطعی در نمايشگاه توسط پارک ،پس از پرداخت قدرالسهم شرکتهای متقاضی به پارک ،انجام
خواهد شد.
تبصره 6ـ در صورت انصراف هر يک از واحدهای فناور متقاضی از حضور در نمايشگاه پس از انجام فرآیند ثبتنام،
پارک تعهدی بر بازپرداخت وجه ثبتنام در نمايشگاه نداشته و واحد فناور نيز متعهد به پرداخت مابهالتفاوت هزينه
ثبتنام در نمایشگاه (مبلغ حمايت پرداخت شده از سوی پارک) میباشد.
تبصره 7ـ هزينههای مربوط به ساخت غرفه در صورت انصراف هر يک از واحدهای فناور متقاضی از حضور در
نمايشگاه پس از انجام فرآیند ثبتنام ،پارک تعهدی بر بازپرداخت وجه ثبتنام در نمايشگاه نداشته و واحد فناور
متعهد به پرداخت مابهالتفاوت هزينه ثبتنام در نمایشگاه (مبلغ حمايت پرداخت شده از سوی پارک) میباشد.
ماده  )7وظايف و تعهدات واحدهای فناور:
 -1-7رعايت نظم و پذيرش مسئولیت در مدت زمان برگزاری نمايشگاه
 -2-7واحدهای فناور مورد حمایت موظفاند پس از اتمام نمایشگاه حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه
گزارش مکتوب و تصویری از نمایشگاه اقدام نمایند تا بازخورد این گزارشها در برنامهریزیهای آتی پارک لحاظ گردد.
 -3-7از فرآیند برگزاری نمایشگاه ،میزان استقبال و بازدید عمومی ،تعداد بازدید از طرف سازمان های دولتی با
ذکر نام بازدید کننده و سازمان مربوطه ،میزان فروش نمایشگاهی ،تصاویری از نام و محل غرفه ،میهمانان ویژه
حضوریافته در غرفه و  ...به دبیرخانه پارک تحویل نماید.

این آییننامه در  7ماده و  7تبصره در تاریخ  1400/06/21توسط هيأت رئيسه پارک علم و فناوری استان مرکزی مورد
تصویب قرار گرفت.
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