V d án nghiên cu và phát trin công ngh sn xut sn phm công nghip h tr (CNHT)
s thuc danh mc u tiên c xem tài tr t Chng trình phát trin CNHT thành ph à Nng,
Qu Phát trin khoa hc và công ngh thành ph à Nng, t các qu, ngun kinh phí
khác dành cho nghiên cu, phát trin và ào to.
Mc h tr c xác nh h tr ti a n 70% kinh phí i vi trng hp t u t nghiên cu, phát trin
công ngh mi, công ngh thay th công ngh nhp khu hoc công ngh trin khai ng
dng vào sn xut có kt qu ng dng mang li hiu qu kinh t; c h tr ti a 50% kinh phí v
nghiên cu ng dng, chuyn giao công ngh cho các doanh nghip và các c s
nghiên cu trong lnh vc CNHT; c h tr ti a n 50% kinh phí i vi d án sn xut th
nghim sn phm CNHT nhng không quá 300 triu ng/nhà u t.
Các ni dung chi h tr cho d án sn xut th nghim sn phm CNHT bao gm chi u t
máy móc thit b, dây chuyn sn xut, chi phí nguyên vt liu, chi mua tài liu k thut,
chi thuê chuyên gia t vn, chi phí tiêu th nng lng, chi phí lao ng, chi phí kim nh
cht lng sn phm và chi phí qun lý.
D án xây dng c s nghiên cu và phát trin công ngh sn xut sn phm CNHT thuc
danh mc u tiên c h tr ti a n 50% giá tr hp ng u t trang thit b nghiên cu t Chng
trình phát trin CNHT thành ph à Nng nhng không quá 500 triu ng/nhà u t.
V chuyn giao, i mi, ci tin công ngh, d án chuyn giao, i mi, ci tin công ngh sn xut
sn phm CNHT thuc danh mc u tiên nhm gim chi phí sn xut, tng nng sut lao ng,
nâng cao cht lng sn phm, thân thin vi môi trng, tit kim nng lng c h tr mt phn kinh
phí t Chng trình phát trin CNHT thành ph à Nng.
Mc h tr c th nh sau: Trng hp chuyn giao công ngh c lp, c h tr ti a n 70% giá tr
hp ng mua công ngh, gii pháp k thut, quy trình công ngh, thit k k thut, bí quyt
công ngh. Trng hp mua thit b công ngh có hàm cha công ngh, c h tr ti a n 15%
chi phí mua thit b công ngh có hàm cha công ngh nâng cao nng sut, cht lng
sn phm, gim chi phí sn xut, tit kim nng lng, gim thiu tác ng xu n môi trng. Trng
hp mua thit b công ngh có hàm cha công ngh cao c h tr ti a n 30% chi phí. Mi
doanh nghip c h tr không quá 2 d án. Tng kinh phí h tr ti a không vt quá 3 t
ng/doanh nghip trong mt nm.
Trng hp d án sn xut vt liu có s dng trên 85% nguyên liu là sn phm ca quá trình

ch bin sâu khoáng sn trong nc bao gm qung kim loi, qung phi kim loi và sn
phm hóa du phc v cho sn xut sn phm CNHT c h tr ti a n 75% chi phí chuyn
giao công ngh theo quy nh.
D án ch to th nghim sn phm CNHT thuc danh mc u tiên c h tr ti a n 50% kinh
phí nhng không quá 100 triu ng/nhà u t. Các ni dung chi h tr cho d án ch to th
nghim sn phm CNHT bao gm chi phí nguyên vt liu, chi mua tài liu k thut, chi
thuê chuyên gia t vn, chi phí tiêu th nng lng, chi phí lao ng, chi phí kim nh cht
lng sn phm và chi phí qun lý.
V nâng cao nng lc cnh tranh, nhà u t có d án sn xut sn phm CNHT thuc danh
mc u tiên c h tr nâng cao nng lc cnh tranh t Chng trình phát trin công nghip h tr
thành ph à Nng nh sau: H tr ti a 100% kinh phí trong vic h tr doanh nghip áp
dng h thng qun lý áp ng yêu cu ca các chui sn xut toàn cu trong qun tr doanh
nghip, qun tr sn xut.
H tr kinh phí ng ký s hu công nghip trong nc vi mc h tr 35 triu ng/sáng ch, nhãn
hiu, kiu dáng công nghip và không quá 2 sáng ch, nhãn hiu, kiu dáng công
nghip/nm cho mt nhà u t. Trng hp nhà u t ng ký nhiu nhãn hiu, kiu dáng công
nghip cho mt sn phm thì ch h tr 1 nhãn hiu, kiu dáng công nghip.
H tr kinh phí ng ký s hu công nghip quc t vi mc h tr 50 triu ng/sáng ch, nhãn
hiu, kiu dáng công nghip quc t và không quá 1 nhãn hiu, kiu dáng công nghip
quc t/nm cho mt nhà u t. Trng hp ng ký nhiu nhãn hiu, kiu dáng công nghip cho
mt sn phm thì ch h tr 1 nhãn hiu, kiu dáng công nghip.
V ào to, phát trin ngun nhân lc, nhà u t có d án sn xut sn phm CNHT thuc danh
mc u tiên c u tiên tham gia án ào to, bi dng và phát trin ngun nhân lc doanh
nghip và chuyên gia qun tr doanh nghip và c hng các h tr theo quy nh hin hành
ca thành ph.
Nhà u t có d án sn xut sn phm CNHT thuc danh mc u tiên c h tr kinh phí ào to
ngh cho ngi lao ng phc v trc tip cho sn xut sn phm CNHT, mc h tr ti a 500.000
ng/ngi/tháng và h tr không quá 50 lao ng/nhà u t, thi gian ào to không quá 3
tháng cho 1 lao ng; h tr ti a 70% chi phí ào to nâng cao cht lng ngun nhân lc áp
ng yêu cu ca các ngành sn xut sn phm công nghip h tr....

Ngoài ra thành ph cng có các h tr v xúc tin thng mi, phát trin th trng; h tr xúc tin
thu hút u t vào lnh vc công nghip h tr; xây dng và công b thông tin v công nghip
h tr. Chính sách h tr v tip cn t ai, vn tín dng u t, bo v môi trng.
Trích ngun t Báo à Nng

