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CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NHỎ

CÁC SÁNG KIẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC

CHO CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn Thu Hằng, Quỹ Châu Á tại Việt Nam

Tháng 3 năm 2015

Thông tin chung

 Nguồn: Chương trình “Hiệp hội Doanh nghiệp Hoạt động
Hiệu quả vì sự Phát triển Năng động và Toàn diện tại Việt
Nam” – Tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia
(DFAT)

 Mục đích: Nhằm cung cấp kinh phí cho các hiệp hội doanh
nghiệp có mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động
thông qua áp dụng thực tiễn tốt của các hiệp hội khác
hoặc sáng kiến của hiệp hội mình

 Giá trị khoản tài trợ: USD 15,000 – 20,000 (tương đương
319.000.000 – 426.000.000 VND)

 Thời gian thực hiện: 12 tháng từ 6/2015 đến hết 5/2016
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Lĩnh vực trọng tâm

 Cung cấp dịch vụ cho hội viên
 Xây dựng mô hình tạo nguồn thu hiệu quả
 Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông
 Nâng cao năng lực quản trị hiệp hội
 Phản biện và góp ý chính sách
 Tăng cường liên kết quốc tế
 Tiêu chuẩn ngành

Và những đề xuất mang tính sáng tạo khác…

Tiêu chí đánh giá

 Sự hợp lý giữa căn cứ đề xuất dự án và sáng kiến dự
án

 Tính khả thi của đề xuất
 Tính bền vững của đề xuất
 Tính sáng tạo của đề xuất
 Khả năng và năng lực của hiệp hội xin tài trợ trong

việc quản lý và thực hiện dự án
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Hình thức và thời hạn nộp đề xuất

 Qua email, bưu điện, và fax (thông tin chi tiết trong thông
báo tài trợ)

 Hạn nộp đề xuất: muộn nhất 17:00 ngày 6 tháng 4 năm
2015

Quy trình xét duyệt và thông báo kết quả

 Ban giám khảo gồm các chuyên gia về phát triển kinh tế và
phát triển hiệp hội doanh nghiệp

 Căn cứ chấm điểm:
• Nộp đúng thời hạn
• Đúng mẫu quy định (xem chi tiết trong Mẫu đơn đề nghị tài

trợ)
• Đáp ứng nhiều nhất các tiêu chí đánh giá
• Sử dụng cách tiếp cận là nâng cao năng lực hiệp hội nhằm

phục vụ các doanh nghiệp hội viên
• Ưu tiên các đề xuất huy động được vốn đối ứng

 Thông báo kết quả trước ngày 30/4/2015
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Xin cảm ơn

và mong nhận được các đề xuất có chất lượng và sáng tạo.


