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Ứng viên triển vọng thân mến, 

 

Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị dành cho cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3 do Ban 

quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt 

Nam (VCIC) - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) từ nguồn viện trợ của Bộ Ngoại giao 

và Thương mại Úc (DFAT) và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID). Chi tiết tại 

website: http://www.vietnamcic.org/.  

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có ý tưởng xuất sắc giúp Việt Nam 

ứng phó với các thách thức biến đổi khí hậu. 

Cuộc thi Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept - PoC) lần thứ 3 sẽ tạo cơ hội cho các ứng 

viên đạt giải trở thành các doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ ươm tạo, thương mại 

hóa công nghệ và phát triển kinh doanh do Ban tổ chức cung cấp và nhận tài trợ với mức tối đa 

75.000 USD.  

Bộ tài liệu này mô tả mục đích của Cuộc thi PoC và quy trình nộp đơn, điều kiện, tiêu chí để 

một hồ sơ hợp lệ nhận được tài trợ. 

Ứng viên có thể tải bộ tài liệu này và những thay đổi có liên quan tại trang web 

www.vietnamcic.org, Facebook: https://www.facebook.com/vietnamcic/, và www.most.gov.vn. 

Những ứng viên không tải được bộ tài liệu từ Internet có thể yêu cầu một bản mẫu hồ sơ qua 

email: poc@vietnamcic.org. 

HẠN NỘP: Các đề xuất ý tưởng phải được gửi chậm nhất vào 5 giờ chiều (giờ Hà Nội) ngày 

01 tháng 03 năm 2019 bằng cách nộp đơn trực tuyến qua địa chỉ 

http://www.vietnamcic.org/apply. 

CÂU HỎI: Mọi câu hỏi liên quan đến nội dung của bộ tài liệu này hoặc về việc nộp đơn tham 

gia đề nghị gửi bằng văn bản đến địa chỉ email: poc@vietnamcic.org hoặc gọi đến số điện thoại 

024. 38533333. Thời gian tiếp nhận câu hỏi trước 5 giờ chiều (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 2 

năm 2019. 

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành hướng dẫn xây dựng hồ sơ chi tiết tại Hà Nội (ngày 

16/1/2019), Đà Nẵng (ngày 22/1/2019), Thành Phố Hồ Chí Minh (ngày 23/1/2019) và Cần Thơ 

(ngày 23/1/2019); ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức 03 buổi tư vấn trực tuyến vào các 

ngày 18, 19 và 20/2/2019. Thời gian và địa điểm chính thức cho các hướng dẫn này sẽ được 

thông báo trên trang www.vietnamcic.org . 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Ban Tổ chức cuộc thi 

Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, tòa nhà Hoàng Sâm, 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

ĐT: 024 38533333 

Email: info@vietnamcic.org; poc@vietnamcic.org  

Website: www.vietnamcic.org  
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Mục 4: Quy trình nộp đơn ................................................................................................................................................. 8 
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Mục 1: Thông tin cơ sở 

 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam 

(VCIC)” – Bộ Khoa học và Công nghệ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới phối hợp với 

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành tổ chức cuộc thi Chứng minh ý tưởng 

lần thứ 3 (Proof of Concept –PoC3) tại Việt Nam với chủ đề Phụ nữ và Tương lai của nền kinh 

tế xanh.  

Cụ thể, cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3 lần này có sự phối hợp với các hoạt động của 

Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

ngày 30/6/2017 do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì với mục đích tăng cường 

tác động của cuộc thi qua đó hỗ trợ tích cực các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo ứng phó 

với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao vai trò của nữ giới trong việc tham gia góp phần vào 

phát triển nền kinh tế xanh. 
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Mục 2: Mục đích của cuộc thi Chứng minh ý tưởng và các dịch vụ của Ban Tổ chức 

Cuộc thi  
 

Mục đích của cuộc thi Chứng minh ý tưởng (PoC) của là góp phần gia tăng sự phong phú, khả 

năng liên kết cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Tất cả các đơn đăng ký đều rất quan trọng 

cho việc đạt được mục tiêu này. Cuộc thi PoC sẽ đem lại cho những ứng viên thành công cơ 

hội là các doanh nghiệp được nhận tài trợ và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ phát triển kinh doanh 

do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp. Đặc biệt, các ứng viên thành công của cuộc thi PoC có thể 

đủ điều kiện nhận: 

 

 Ưu tiên tiếp cận chương trình và toàn bộ các dịch vụ của chương trình (đào tạo, cố vấn, cơ 

sở vật chất, tiếp cận phòng thí nghiệm và các nguồn tài chính). 

 Khoản tài trợ lên đến 75.000 đô-la Mỹ cho việc phát triển, triển khai và/hoặc mở rộng một 

sản phẩm hay dịch vụ cho một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới, góp phần vào 

giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu (ví dụ: tiết kiệm năng lượng hay tài nguyên, giảm thiểu 

phát thải, xử lý lọc nước, …); 

 

Cuộc thi PoC sẽ hướng tới việc thu hút mọi đối tượng ứng viên tại Việt Nam, có sản phẩm hoặc 

dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí, điều kiện của chương trình, đặc biệt là các sản phẩm, mô 

hình kinh doanh hướng tới nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong nền kinh tế xanh. Ngoài 

những ưu tiên của các cuộc thi trước, POC3 chú trọng khuyến khích sự tham gia và lãnh đạo 

của phụ nữ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu1. Các thông tin cụ thể 

được trình bày ở phía dưới. 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tận dụng mạng lưới quốc gia và quốc tế của mình để cung cấp hàng 

loạt dịch vụ cho các doanh nghiệp được tài trợ. Khách hàng tương lai của Ban Tổ chức Cuộc 

thi sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ sau: 

1. Tiếp cận tài chính  

 Xác định nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và hỗ trợ kết nối đầu tư với các đối tác trong và 

ngoài nước; 

 Xây dựng và phát triển mạng lưới/cơ sở dữ liệu nhà đầu tư;  

 Hỗ trợ tiếp cận các khoản tài trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại với lãi suất thấp; 

 Giúp các doanh nghiệp có lợi thế trong việc gọi vốn đầu tư, xin các khoản tài trợ giá trị lớn 

hoặc vay vốn.  

2. Dịch vụ tư vấn  

 Cố vấn chuyên môn; 

 Thử nghiệm sản phẩm; 

 Phát triển sản phẩm/dịch vụ; 

 Phát triển thị trường;  

                                                           
1 Đối với POC3, một dự án hướng tới nâng cao sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ cần đáp ứng ít nhất một trong các tiêu 

chí sau: (i) do phụ nữ Việt Nam lãnh đạo và/hoặc có ít nhất một phụ nữ trong bộ phận ra quyết định; (ii) sử dụng hơn 40% 

lao động nữ; và (iii) cung cấp sản phẩm và dịch vụ giúp giải phóng sức lao động phụ nữ. 
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 Xây dựng chiến lược thương mại hoá;  

 Tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

 Tư vấn hoàn thiện tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

3. Tiếp cận thị trường  

 Thiết lập mối liên kết với các đối tác;  

 Thúc đẩy mối quan hệ với Chính phủ và các Bộ Ban ngành; 

 Đẩy mạnh chiến lược truyền thông để phát triển quy mô thị trường. 

4. Cung cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị và tài nguyên 

 Kết nối với các phòng thí nghiệm chuyên môn và các cơ sở nghiên cứu để hỗ trợ hoàn thiện 

sản phẩm; 

 Cung cấp Internet, không gian làm việc, không gian công nghệ, …  

5. Tư vấn chính sách  

 Hỗ trợ tư vấn để doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước: ưu đãi 

thuế, vốn rẻ, xúc tiến thị trường, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ... 

 

 



 

5 
 

Mục 3: Thông tin về điều kiện nộp đơn 

1. Ứng viên đủ điều kiện 

Cuộc thi này chỉ dành cho khu vực kinh tế tư nhân thuộc các lĩnh vực công nghệ và mô hình 

kinh doanh ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, gồm:  

 Các tổ chức, cá nhân, 

 Công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đang phát triển sản phẩm mới sáng tạo và các mô hình 

kinh doanh trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, 

 Các nhà nghiên cứu (liên kết với trường đại học nghiên cứu hoặc học viện) 

 

Lưu ý: 

 Một tập thể nhiều bên (nhóm hoặc liên danh) có thể tham gia cuộc thi PoC nhưng ứng viên 

đứng đầu phải làm đơn và tất cả các bên của tập thể phải được công bố như một thành phần 

của việc nộp đơn. 

 Ứng viên cá nhân muốn nộp đơn phải là người Việt Nam, trong khi các công ty phải là các 

pháp nhân có đăng ký tại Việt Nam sở hữu ít nhất 51% về phía Việt Nam. 

2. Các lĩnh vực ưu tiên 

Các sản phẩm công nghệ, giải pháp hoặc dịch vụ có tiềm năng lớn về thị trường, phát triển bền 

vững và có triển vọng cao trong việc tạo công ăn việc làm trong mọi thành phần thuộc lĩnh vực 

công nghệ khí hậu đều đủ điều kiện và được khuyến khích nộp đơn. Các lĩnh vực kinh doanh 

tiềm năng (nhưng không giới hạn) sau đây đã được xác định cụ thể là những lĩnh vực chính 

yếu, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng thành công nền kinh tế xanh có khả 

năng thích nghi với khí hậu của Việt Nam: 

 Năng lượng hiệu quả; 

 Nông nghiệp bền vững; 

 Quản lý và lọc nước; 

 Công nghệ năng lượng tái tạo; 

 Công nghệ thông tin để phát triển công nghệ sạch/biến đổi khí hậu;   

 Các công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu. 

3. Các hoạt động dự án không được cấp kinh phí 

Điều quan trọng cần lưu ý: một số loại hình dự án không đủ điều kiện nhận tài trợ thông qua 

cuộc thi Chứng minh ý tưởng này, bao gồm: 

 Sản phẩm hoặc dịch vụ không phải là dự án công nghệ liên quan đến khí hậu; 

 Công ty phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hoặc dịch vụ không chiếm ít nhất 51% 

vốn sở hữu về phía Việt Nam vào thời điểm nộp đơn; 

 Các đề xuất dự án từ các đơn vị công lập không được khuyến khích tham gia cuộc thi này; 

 Các dự án hiện đang được nhận tài trợ từ các tổ chức khác; 

 Các dự án không có thành phần sáng tạo được xác định, bao gồm công nghệ nhập khẩu 

trực tiếp, việc lắp đặt hoặc các hoạt động khác hỗ trợ những công nghệ hoặc mô hình kinh 

doanh đã được chứng minh và triển khai tại Việt Nam; 

 Các dự án tập trung vào cải thiện khả năng tiếp cận năng lượng mà không đem lại lợi ích 

xác định cho nền kinh tế xanh của Việt Nam, chẳng hạn như việc thực hiện các dự án một-

lần (one-off) để sử dụng cho mục đích cá nhân; và 

 Các dự án tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cơ bản cho một sản phẩm khi chưa 
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xác định được rõ ràng nhu cầu thị trường hoặc triển vọng thương mại đáng tin cậy của sản 

phẩm này. 

4. Các loại chi phí phù hợp nhận tài trợ của Ban tổ chức 

Dưới đây là danh sách về các khoản mục (nhưng không giới hạn) có thể đủ điều kiện nhận tài 

trợ PoC: 

 Công lao động: Chi phí lao động trực tiếp tăng thêm do thực hiện tiểu dự án  

 Chuyên gia thuê ngoài: là những người được thuê tuyển bởi doanh nghiệp với mục đích hỗ 

trợ việc thực hiện tiểu dự án dự trên thoả thuận bằng Hợp đồng. Những chuyên gia này 

không phải là nhân viên chính thức của doanh nghiệp thực hiện TDA. 

 Dịch vụ tư vấn: Chỉ có chi phí tư vấn phục vụ trực tiếp cho tiểu dự án mới được sử dụng 

nguồn tiền tài trợ  

 Dịch vụ phi tư vấn: Chi phí thuê bên thứ ba cung cấp các dịch vụ cần thiết để thực hiện các 

hoạt động của tiểu dự án, bao gồm các buổi đào tạo và phát triển kĩ năng (nội địa và quốc 

tế).   

 Thiết bị và hàng tiêu dùng liên quan đến tiểu dự án: 

o Nguyên vật liệu và hàng hoá phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 

o Các hoạt động nghiên cứu quy mô nhỏ và/hoặc trang thiết bị sản xuất 

o Chi phí cần thiết cho phần cứng/phần mềm, hoạt động, vận chuyển phục vụ tiểu dự 

án 

o Chi phí nguyên vật liệu và hàng hoá cần thiết cho việc vận hành, sửa chữa hoặc bảo 

trì trang thiết bị phục vụ tiểu dự án 

o Chủ nhiệm dự án có thể mua sắm trang thiết bị cần thiết để thực hiện dự án phù hợp 

với quy trình mua sắm của Ngân hàng Thế giới. 

o Việc mua sắm tất cả các trang thiết bị sử dụng nguồn tài trợ đều phải được diễn ra 

sau khi hợp đồng tài trợ có hiệu lực. 

 Các chi phí khác có liên quan (Cấp phép, giấy chứng nhận, …) 

o Chi phí cho tìm kiếm/cấp phép công nghệ/bằng sáng chế, trao đổi song phương, và 

các chi phí khác có liên quan; 

o Chi phí xuất bản, bảo vệ, phổ biến và cấp bằng sáng chế… không nằm trong các 

mục chi phí trên nhưng cần thiết cho việc thực hiện dự án; 

o Chi phí công tác tham gia khoá đào tạo/hội thảo/triển lãm và các hoạt động xúc tiến 

thương mại trong và ngoài nước có liên quan đến việc triển khai tiểu dự án. 

o Chi phí xây dựng các chuyên đề truyền thông như video, clip giới thiệu vệ công 

nghệ/sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích thương mại hóa công nghệ hoặc phát triển 

thị trương. 

o Một số chi phí hợp lệ khác. 

5. Các loại chi phí không phù hợp nhận tài trợ của Ban tổ chức 

Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ về các khoản mục có thể không đủ điều kiện nhận tài trợ 

PoC: 

 Lương cán bộ và nhân viên; chi phí quản lý, hành chính; 

 Chi phí phát sinh trước khi được cấp tài trợ; 

 Chi phí thành lập công ty hợp pháp; 

 Mua/thuê tài sản không thiết yếu (chẳng hạn tòa nhà, xe cộ và đồ đạc); 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng, trừ khi là một phần không thể tách rời cho việc minh chứng ý 
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tưởng; 

 VAT (chỉ khi người thụ hưởng được đăng ký cho thuế này) 

Các danh sách các khoản chi trong mục 5 và 6 chỉ có tính ý nghĩa thể hiện tính chất của 

khoản chi sẽ được cân nhắc. Ban tổ chức sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các chi phí 

được phép và các chi phí không hợp lệ khi hội đồng chuyên gia độc lập đánh giá hồ sơ và 

đưa ra khuyến nghị cho các khoản tài trợ. 
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Mục 4: Quy trình nộp đơn 

1. Tổng quát quy trình thi 

 
Bước 1 - Kêu gọi đăng ký cuộc thi Chứng minh Ý tưởng: Thông báo về cuộc thi Chứng 

minh ý tưởng được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ KH&CN, Trung ương Hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam, VCIC, báo chí và các phương tiện thông tin truyền thông khác; 

Bước 2 - Tiếp nhận và rà soát: Các chuyên gia nội bộ của Ban tổ chức sẽ đánh giá đề xuất ý 

tưởng và tổng hợp các ý kiến cá nhân thành một bản báo cáo, đồng thời đưa ra danh sách rút 

gọn các đề xuất ý tưởng; 

Bước 3 – Tiền ươm tạo: Tập huấn, hỗ trợ tư vấn bước đầu và hướng dẫn xây dựng hồ sơ:  

- Tổ chức tập huấn tiền ươm tạo trang bị các kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp; 

- Tập huấn về xây dựng hồ sơ hoàn chỉnh; 

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn bước đầu cho doanh nghiệp; 

Bước 4 - Doanh nghiệp phát triển hồ sơ hoàn chỉnh và nộp cho Ban tổ chức. Đề xuất tiểu 

dự án hoàn thiện phải được nộp thành 02 bản cứng và 01 bản điện tử bằng tiếng Việt hoặc tiếng 

Anh. Đề xuất tiểu dự án hoàn thiện bao gồm: 

- Thuyết minh dự án; 

- Dự toán kinh phí; 

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án; 

- Bằng chứng về những thành tựu nổi bật của tổ chức đăng ký và các đối tác tham gia liên quan trực 

tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng chế, giải thưởng, danh hiệu v.v…, nếu có). 

- Hồ sơ năng lực của cơ quan chủ quản TDA. 

- Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác của đối tác (nếu có). 

Bước 5 - Thành lập Hội đồng đánh giá độc lập; Đánh giá môi trường 

Bước 6 - Tổng hợp kết quả đánh giá và báo cáo Bộ KH&CN, WB và Trung ương Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

Bước 7 - Thông báo tài trợ và trao giải. 

Bước 8 – Ký hợp đồng tài trợ 

Bước 9 – Ươm tạo: Đào tạo, huấn luyện và cung cấp các dịch vụ tư vấn ươm tạo; Triển khai 

1. Kêu gọi đăng ký 
cuộc thi “Chứng 
minh ý tưởng”

2. Tiếp nhận và rà 
soát

3. Tập huấn, hỗ trợ tư 
vấn Tiền ươm tạo và 

hướng dẫn xây dựng hồ 
sơ

4. Doanh nghiệp phát 
triển hồ sơ hoàn chỉnh và 

nộp cho BAN TỔ CHỨC

5. Thành lập Hội 
đồng đánh giá độc 

lập

6. Tổng hợp kết quả 
đánh giá và báo cáo 

Bộ KH&CN/WB

7. Thông báo tài trợ
và trao giải

8. Ký hợp đồng tài 
trợ

9. Ươm tạo 10. Giải ngân 11. Báo cáo tiến độ
12. Tổng kết 
nghiệm thu
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các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ thương mại hóa 

Bước 10 – Giải ngân 

Bước 11 – Báo cáo tiến độ 

Bước 12 – Tổng kết nghiệm thu 

2. Quy trình nộp đơn 

1. Ứng viên có thể đăng ký online tại http://www.vietnamcic.org/apply. Ban tổ chức sẽ tiếp 

nhận cả đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các ứng viên nộp đơn trực tuyến tại website để đảm bảo đơn 

nộp được xử lý kịp thời. 

 

2. Các ứng viên được chọn sẽ được mời tham gia các khóa đào tạo Tiền ươm tạo trong khoảng 

thời gian 1 tuần về các kỹ năng cơ bản như xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh, lập kế 

hoạch tài chính, thuyết trình dự án gọi vốn v.v.. Các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tiền ươm tạo khác 

cũng sẽ được cung cấp. Sau đó Ban tổ chức sẽ tổ chức tập huấn tập trung và hỗ trợ chuẩn bị 

cho bước nộp hồ sơ chi tiết hoàn chỉnh của vòng 2. Sau khi hoàn tất bước trong vòng 1, các 

ứng viên được chọn sẽ được tiếp cận với các chuyên gia cố vấn - những cố vấn này sẽ cho các 

ứng viên được chọn biết về các phản hồi và hướng dẫn họ đi tiếp sang bước nộp hồ sơ đề xuất 

hoàn chỉnh ở vòng 2. 

3. Ban tổ chức sẽ đánh giá và lựa chọn hồ sơ tiểu dự án tốt nhất để nhận giải thưởng tài trợ. 

Ứng viên không được chọn ở vòng đầu tiên của cuộc thi POC vẫn có thể tiếp tục nộp đơn trong 

tương lai để nhận tài trợ hoặc nhận các dịch vụ khác từ Ban tổ chức. 

3. Thông tin giải thưởng 

-  Dịch vụ ươm tạo bao gồm đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn, kết nối... cho doanh nghiệp 

- Những người giành được tài trợ của Cuộc thi Chứng minh ý tưởng có thể đủ điều kiện nhận 

tài trợ đến lên đến 75.000 đô la Mỹ dựa theo các nhu cầu chi tiết được xác định trong hồ sơ đề 

xuất của người đó và quyết định cuối cùng của hội đồng đánh giá và Ban tổ chức. 

- Các điều khoản và điều kiện cấp tài trợ sẽ nằm trong thông báo cấp tài trợ. 
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Mục 5: Bản tóm tắt đề xuất ý tưởng 

1. Bản tóm tắt đề xuất ý tưởng cuộc thi Chứng minh ý tưởng của Ban tổ chức  

Lưu ý: 

• Ứng viên nên tham khảo Gói hồ sơ và Các câu hỏi thường gặp khi điền vào mẫu đơn này. 

• Ứng viên nên tìm hiểu các điều khoản và điều kiện của cuộc thi Chứng minh ý tưởng trước 

khi nộp đơn. Có thể tìm thấy các điều khoản và điều kiện này trong Gói Hồ Sơ. 

• Ứng viên nên bảo đảm mẫu đơn của họ được nhận trước hạn chót của thời hạn nộp đơn. Với 

đơn thi nộp qua đường bưu điện, ứng viên sẽ phải gửi mẫu đơn dự thi trước hạn chót nộp đơn. 

• Ứng viên sẽ cần điền đầy đủ tất cả các phần bắt buộc (*) của mẫu đơn này. Những phần bắt 

buộc nào không phù hợp với ứng viên, ứng viên nên trả lời ‘Không phù hợp’ hoặc ‘N/A’ chứ 

không nên để trống. 

• Ứng viên sẽ có tùy chọn đính kèm các tài liệu bổ sung có liên quan như ghi chú trong mẫu 

đơn. 

2. Tuyên bố tuân thủ 

Bằng việc nộp đơn này, quý vị xác nhận rằng quý vị đã tuân thủ với điều kiện của cuộc thi 

PoC, như được mô tả trong Gói Hồ sơ, bao gồm như sau: 
 Sản phẩm hoặc dịch vụ là một dự án kinh doanh về biến đổi khí hậu hoặc liên quan đến 
biến đổi khí hậu; 
 Sản phẩm hoặc dịch vụ không có tranh chấp, không vi phạm các quy định về quyền sở hữu 
trí tuệ  

 Đối tượng phát triển và cuối cùng là thương mại hóa sản phẩm hay dịch vụ có hoặc sẽ có 

tối thiểu 51% quyền sở hữu thuộc Việt Nam đến thời điểm cung cấp vốn tài trợ của PoC; 

 Ứng viên không phải là một thực thể của chính phủ sở tại hoặc nước ngoài (hoặc đại diện 

của cơ quan đó), một tổ chức phi chính phủ, hoặc bất kỳ thực thể nào khác không được phép 

thực hiện dự án kinh doanh vì lợi nhuận; và 

 Ứng viên không nhận được tài trợ từ một tổ chức khác trừ khi nguồn quỹ gần hoàn tất hoặc 

không có nguồn quỹ tương lai dự kiến nào. 

 Bằng việc nộp đơn, quý vị thừa nhận rằng quý vị đã đọc tuyên bố tuân thủ và xác nhận 

quý vị tuân thủ đầy đủ. 

3. Tập huấn, huấn luyện hoàn thiện hồ sơ đề xuất tiểu dự án 

Chỉ những ứng viên được chọn sau vòng 1 sẽ được yêu cầu tham dự hoạt động đào tạo và hỗ 

trợ tư vấn Tiền ươm tạo và được huấn luyện hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ thuyết minh chi 

tiết đề xuất Tiểu dự án. 
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Mẫu 1: Tóm tắt đề xuất ý tưởng 

BẢN TÓM TẮT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG  

Phần này dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ 

Ngày nhận: …………….. 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: ………………. 

Mã số: …………..  

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (tên, web, địa chỉ, điện thoại, email)  

<Viết tại đây> 

2. Tên đề xuất xin tài trợ  

<Viết tại đây> 

3. Lĩnh vực tham gia của đề xuất:  

Năng lượng hiệu quả ; Nông nghiệp bền vững;  CNTT cho phát triển công nghệ 

sạch và biến đổi khí hậu;  

Quản lý và lọc nước;  Công nghệ năng lượng tái tạo;  Lĩnh vực khác 

4. Tóm tắt đề xuất ý tưởng:  

a) Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ giải quyết được vấn đề/thách thức gì trong giảm thiểu 

hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu? 

b) Sản phẩm\dịch vụ của bạn góp phần vào thúc đẩy phát triển bao trùm giới, tạo quyền 

năng và vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển ra sao?  

c) Sản phẩm/dịch vụ của bạn đổi mới sáng tạo ở (những) điểm nào? 

d) Mức tác động đến Kinh tế - Xã hội mà sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể mang lại? 

e) Mức tác động đến khí hậu mà sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể mang lại? 

5. Những thác thức mà bạn đang gặp phải?  

6. Loại hình hỗ trợ bạn mong muốn nhận được từ Ban tổ chức? 

 

                                                                 ,ngày….tháng…..năm 20 

 Người tham gia  

(Ký ghi rõ họ tên) 

* Tôi xin cam đoan sản phẩm/dịch vụ trong bản dự án này không có tranh chấp, không vi phạm các quy định 

về quyền sở hữu trí tuệ  
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Mẫu 2: Mẫu hồ sơ dự án 

HỒ SƠ DỰ ÁN  

Phần này dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ 

Ngày nhận: …………….. 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: ………………. 

Mã số: …………..  

 

A. Thông tin chung  

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (tên, web, địa chỉ, điện thoại, email)  

 

2. Thông tin người đại diện (Tên, chức vụ, email, số ĐT) 

  

3. Lĩnh vực tham gia của dự án:  

Năng lượng hiệu quả ; Nông nghiệp bền vững;  CNTT trong lĩnh vực biến đổi khí 

hậu;  

Quản lý và lọc nước;  Công nghệ năng lượng tái tạo; 

 Lĩnh vực khác (nêu rõ) 

4. Tên thuyết minh dự án:  

5. Thời gian thực hiện: 

Từ tháng …. năm ………. đến tháng …….. năm ………. 

5. Ngân sách dự án   

Tổng kinh phí của dự án: ………………triệu đồng (tương đương: ……… USD),  

trong đó: 

1. Kinh phí đề nghị tài trợ từ Ban tổ chức: ……………….triệu đồng (tương 

đương………………USD); 

-  Bằng chữ: :  

2. Kinh phí từ nguồn khác: (có thể là phần vốn đối ứng của tổ chức cá nhân đăng ký dự án , 

hoặc các nguồn đóng góp từ các đối tác liên quan nếu có): 

Bằng tiền là: …………………….triệu đồng (tương đương: ……………….USD) 

Bằng hiện vật bao gồm (mô tả cụ thể, kể cả chủng loại): ………………….. có giá trị là 

……………… VND tương đương ……………… USD   
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B. Thuyết minh chi tiết dự án  

1. Tổng quan về tính đổi mới sáng tạo trong công nghệ và tiềm năng thị trường của dự án  

(Tối đa 500 từ)  

2. Lý do dự án (Nêu rõ tính cấp thiết của dự án; tính sáng tạo của công nghệ để ươm tạo và 

phát triển công nghệ, mô hình kinh doanh khả thi) 

<Viết tại đây tối đa 500 từ > 

3. Mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được  

- Mục tiêu tổng quát: 

- Mục tiêu cụ thể: 

- Liệt kê kết quả đầu ra dự kiến đạt được: (Các chỉ số kết quả) 

4. Mô tả phương pháp triển khai/cách thức tiếp cận và địa điểm thực hiện dự án 

<Viết tại đây tối đa 1000 từ> 

 

 

 

 

5. Kế hoạch triển khai dự án và khung thời gian đề xuất (Mô tả các hoạt động cần thiết nhằm 

đạt được các kết quả đầu ra dự kiến với khung thời gian đề xuất rõ ràng, phương pháp 

luận/cách tiếp cận nhằm hoàn thành kế hoạch; các nguồn lực được huy động. Xác định các 

khó khăn và mô tả các biện pháp hoặc giải pháp để giải quyết những vấn đề này nhằm đạt 

được mục tiêu của dự án). 

<Viết tại đây tối đa 1000 từ > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện các hoạt động chính của dự án. 

 

TT 
Nội dung hoạt 

động chính 

Thời gian bắt 

đầu 

(Ngày/Tháng/Năm 

Thời gian kết 

thúc 

Ngày/Tháng/Năm) 

Kết quả đầu ra và chỉ 

số đánh giá 

1     

2     

3     

C. Công nghệ đổi mới sáng tạo/Mô hình kinh doanh mới và sở hữu trí tuệ  

1. Tính đổi mới công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới (Mô tả công nghệ/mô hình kinh 

doanh mới sẽ được phát triển/nâng cấp/áp dụng, các đối mới sáng tạo có những tác động tích 

cực đến môi trường và góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu; hiệu quả nhân rộng của dự án 

đề xuất (giải thích: các sản phẩm hoặc dịch vụ được phát triển từ dự án có tiềm năng đươc sử 

dụng bởi hàng triệu người hưởng lợi, từ đó tạo ra các tác động đến biến đổi khí hậu tại bất kỳ 

thời điểm nào sản phẩm hoặc dịch vụ đó được sử dụng 

 

<Viết tại đây tối đa 500 từ> 

 

 

 

2. Tình hình sở hữu công nghệ hiện tại của dự án (Mô tả tình hình sở hữu công nghệ hiện 

tại, khả năng đăng ký cấp bằng sáng chế mới. Mô tả cách thức chia sẻ sở hữu công nghệ 

giữa các dự án và/hoặc với các đối tác)  

<Viết tại đây tối đa 250 từ> 
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3. Tính khả thi về công nghệ và thị trường (Sản phẩm/Dịch vụ được phát triển góp phần tiết 

kiệm, giảm thiểu hao nhiên liệu, v.v. Đồng thời mô tả tính khả thi về thị trường của công nghệ đổi 

mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh mới)  

<Viết tại đây tối đa 400 từ> 

4. Đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường – chất lượng – an toàn lao động (Có cam kết môi 

trường, các chứng nhận về quy chuẩn sản xuất an toàn, đảm bảo liều lượng phát thải, xả thải, 

liều lượng sử dụng hóa chất trong ngưỡng cho phép, an toàn lao động…) 

<Viết tại đây tối đa 250 từ> 

5. Thúc đẩy phát triển bao trùm giới và trao quyền kinh tế cho nữ giới (Doanh nghiệp có 

lãnh đạo là nữ hoặc doanh nghiệp có ít nhất 40% lao động là nữ) 

 

 

D. Năng lực thực hiện thuyết minh dự án  

1. Năng lực của tổ chức thực hiện dự án (Tóm tắt kinh nghiệm, kết quả hoạt động của tổ chức, 

đơn vị, cá nhân tham gia dự án trong nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, kinh 

doanh/thương mại hóa công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện và quản lý dự án) 

 

<Viết tại đây tối đa 500 từ > 

 

Bảng 2: Nhóm thực hiện dự án (không quá 10 người) 

TT 

Họ và tên 

thành viên 

nhóm 

Tổ chức Kinh nghiệm Vai trò trong dự án 

1    <Chủ nhiệm> 

2     

3     

2. Năng lực của các đối tác tham gia dự án (Cung cấp thông tin về các đối tác tham gia phối 

hợp thực hiện dự án, bao gồm năng lực kỹ thuật, hình thức hợp tác, mục đích hợp tác, vai trò 

của từng đối tác trong thực hiện dự án, mức độ sẵn sàng đóng góp nguồn lực để thực hiện dự 

án) 

<Viết tại đây: tối đa 300 từ> 

<Viết tại đây tối đa 250 từ> 
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Bảng 3: Đối tác tham gia để xuất dự án 

TT Tên đối tác 
Hình thức hợp 

tác 
Nội dung hợp tác Mức độ đóng góp 

1     

2     

3     

3. Cơ sở hạ tầng phục vụ thực hiện dự án (Khả năng cung ứng về nhân lực, cơ sở vật chất hạ 

tầng, việc phối hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện dự án) 

<Viết tại đây: tối đa 250 từ> 

 

E. Phân tích lợi ích/hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án để ươm tạo và phát triển công nghệ, 

mô hình kinh doanh  

1. Định vị giá trị doanh nghiệp (điều gì làm cho sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của doanh 

nghiệp có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ đang có trên thị trường) 

<Viết tại đây: tối đa 250 từ> 

2. Những ưu điểm về mặt khoa học công nghệ mà dự án dự kiến đạt được (Lợi ích về khoa 

học công nghệ, định lượng các kết quả dự kiến về sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu 

ích) 

<Viết tại đây: tối đa 250 từ> 

3. Lợi ích/hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án (Khả năng giảm chi phí của sản phẩm và dịch 

vụ như thế nào, Khả năng tận dụng nguyên liệu trong nước, nguyên liệu sẵn có mức độ sử dụng 

lao động, Giá thành so với sản phẩm, Khả năng cạnh tranh so với công nghệ cùng loại hiện 

có/tương tự trên thị trường, xác định số người được hưởng lợi nếu công nghệ đổi mới được 

thương mại hóa thành công, số việc làm tạo ra …) 

<Viết tại đây Tối đa 300 từ > 

 

4. Hiệu quả bảo vệ và cải thiện môi trường, tác động về môi trường. 

<Viết tại đây Tối đa 150 từ > 
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F. Quản lý rủi ro  

1. Xác định khả năng xảy ra rủi ro và giải pháp khắc phục trong thực hiện dự án  

<Viết tại đây Tối đa 100 từ> 

Bảng 4: Phân tích rủi ro 

TT 
Mô tả rủi 

ro 

Ảnh hưởng 

tới dự án 

Khả năng 

xảy ra* 

Biện pháp 

quản lý/giảm 

thiểu  

Người/tổ chức 

chịu trách nhiệm 

1      

2      

3      

(*): Viết rõ: (1) Rất ít khả năng xảy ra/ (2) Ít khả năng xảy ra/ (3) Nhiều khả năng xảy ra 

 

G. Tính bền vững, khả năng thương mại hóa (Tối đa 750 từ) 

1. Mô tả tính bền vững của tiến độ dự án, kết quả đầu ra và tác động sau khi dự án kết thúc 

(Biện pháp, nguồn lực có thể huy động) 

<Viết tại đây: tối đa 300 từ> 

 

 

 

2. Khả năng sẵn sàng thương mại hóa (Mức độ hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, giải pháp 

kinh doanh. Chỉ ra thị trường tiềm năng cho sản phẩm/quy trình/công nghệ; Đối tượng khách 

hàng tiềm năng; Mô tả yếu tố, khả năng cạnh tranh trên thị trường, kênh phân phối, tiêu thụ, 

thương mại hóa công nghệ) 

<Viết tại đây; tối đa 300 từ> 

 

 

 

 

H. Dự toán ngân sách dự án  

Dự toán ngân sách theo một số quy định của Bộ Tài chính và các quy định của Ban QLDA dựa 

theo theo quy định của Ngân hàng Thế giới (sử dụng mẫu ở Bảng 5 dưới đây). 

 

 



18 

 

 

Bảng 5. Dự toán ngân sách  

STT Các mục ngân sách Đơn vị Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  

I 
Công lao động trực tiếp 

tăng thêm  
    

II Chuyên gia bên ngoài      

III Dịch vụ tư vấn      

IV Dịch vụ phi tư vấn      

V 
Thiết bị và hàng tiêu 

dùng liên quan 
    

VI 
Các chi phí khác có liên 

quan 
    

  Tổng số     

 

 

………………, ngày ….. tháng ….. năm ……….      

Đơn vị thực hiện dự án 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Chủ nhiệm dự án 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục A: Các thành viên bổ sung 

Lưu ý: Sao chép mẫu này cho mỗi thành viên bổ sung. 

Phần 1: Liệt kê mọi thành viên trong đội của bạn  

□ Nhân sự chính  

Tên* 

 

Họ* 

 

Địa chỉ Email* 

 

Số điện thoại liên hệ* 

 

Ngày sinh* 

 

Giới tính* 

 Nam 

 Nữ 

Chức danh* 

 

Ngày làm việc* 

 

Mô tả sơ lược kinh nghiệm quản lý kinh doanh và/hoặc kỹ thuật có liên quan. 

 

Học vấn 

Trường 

 

Tên bằng cấp 

 

Đã tốt nghiệp 
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Trình độ học vấn 

 Chứng chỉ 

 Bằng cấp 

 Khác: 

Kinh nghiệm làm việc 

Công ty 

 

Chức danh 

 

Ngày bắt đầu 

 

Ngày kết thúc 

 

Cấp bậc 

 Nhân viên 

 Quản lý 

 Chủ doanh nghiệp 
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Mục 6: Hướng dẫn đăng ký 

Phần dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ: 
Phần này dành cho Ban tổ chức, doanh nghiệp không phải điền. 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân/nhóm cá nhân đề xuất:  
Mục này dùng để thu thập thông tin cơ bản về ứng viên. Thông tin chính thức phải được cung 

cấp. Chứng cứ hỗ trợ có thể nộp khi cần. 

Tên doanh nghiệp: Ghi tên chính thức của công ty như được thể hiện trên giấy phép kinh doanh 

của ứng viên. Ứng viên chưa đăng ký pháp nhân sử dụng tên của ngướng đứng tên nộp đơn 

thay thế cho tên doanh nghiệp. Nếu thành công trong cuộc thi này, ứng viên sẽ tiến hành thành 

lập doanh nghiệp và cung cấp cho Ban tổ chức tên chính thức của công ty. 

 

Lĩnh vực tham gia của dự án:  Mục này dùng để xác định lĩnh vực công nghệ chung của mỗi 

dự án thuộc lĩnh vực đó. Trình bày lĩnh vực công nghệ nào xác định dự án tốt nhất. Ứng viên 

phải đề cập đến và xác định lĩnh vực phù hợp nhất với dự án từ những thông tin chi tiết trong 

bản tóm tắt đề xuất ý tưởng về mỗi lĩnh vực công nghệ. 

 
Loại ứng viên: 
 Nhà nghiên cứu: Các nhà nghiên cứu về học thuật và khoa học trong lĩnh vực công 

nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu đăng ký nộp đơn và dự kiến thành lập doanh nghiệp nếu 

nhận được tài trợ. 

 Doanh nghiệp: Bất kỳ doanh nghiệp nào có những ý tưởng sáng tạo đang triển khai 

thành dự án kinh doanh hoặc hoàn thiện công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, và phải phù 

hợp với mục tiêu tài trợ của Ban tổ chức. 

 

 Doanh nghiệp khởi nghiệp: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

công nghệ khí hậu, phải đáp ứng các mục tiêu của Ban tổ chức. 

 

 Những tài trợ trước đây và hiện nay: Lịch sử về việc cấp vốn và hiện trạng của dự án 

phải được nêu rõ. Ban tổ chức cuộc thi PoC3 có thể yêu cầu chứng minh nếu thấy cần thiết. 

 

Mục 7: Các tiêu chí đánh giá  

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các đề xuất nhận được sau khi kêu gọi nộp đơn. Tất cả các yếu tố 

đều được đánh giá treo nguyên tắc, khách quan, cạnh tranh và minh. BAN TỔ CHỨC có quyền 

bảo đảm cho các thành phần kinh tế ưu tiên của Việt Nam và các dự án nhận được tài trợ. Ngoài 

ra, Ban tổ chức có quyền không tài trợ cho các dự án, thay vào đó đề nghị cung cấp các dịch vụ 

khác cho những dự án này. 

 

Ban tổ chức có quyền chọn bất kỳ đề xuất nào nhận được để đàm phán hay quyết định cấp tài 

trợ mà không cần trao đổi thêm với ứng viên. Hơn nữa, Ban tổ chức có quyền cấp tài trợ toàn 

bộ đề xuất hoặc chỉ chọn một phần đề xuất để cấp tài trợ, phần này sẽ được thảo luận và đàm 
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phán với Ứng viên đạt giải. 

 

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ gồm có: 

 

a) Tính sáng tạo và tính đổi mới của dự án trong việc giải quyết các thách thức quốc gia về 

ứng phó với biến đổi khí hậu; 

b) Thúc đẩy phát triển bao trùm giới, kỹ năng lãnh đạo, và quyền kinh tế của phụ nữ.   

c) Ưu thế cạnh tranh/tính độc đáo của mô hình kinh doanh; 

d) Khả năng thương mại hóa và tiềm năng thị trường, khả năng nhân rộng; 

e) Khả năng cấp bằng sáng chế; 

f) Tác động của dự án đối với môi trường, xã hội và kinh tế; 

g) Tính khả thi và chiến lược quản lý rủi ro; 

h) Khả năng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu phát triển và các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; 

i) Năng lực cá nhân, tổ chức thực hiện dự án và năng lực của các thành viên trong nhóm; 

 

Lưu ý: Các tiêu chí trên đây không được trình bày theo bất kỳ trình tự đặc biệt nào và các ứng 

viên phải xem xét các tiêu chuẩn này mà không cần xem xét trình tự trên đây. 
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Mục 8: Các điều khoản và điều kiện của cuộc thi PoC  

Ứng viên phải xem xét các điều khoản và điều kiện của cuộc thi PoC dưới đây. Bằng cách nộp 

bản tóm tắt đề xuất ý tưởng, các ứng viên xác nhận mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản 

và điều kiện này. 

1. Cuộc thi Chứng minh ý tưởng  (cuộc thi PoC) được điều hành bởi Ban quản lý Dự án 

Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam 

(VCIC)” và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với sự hỗ trợ của Ngân hàng 

Thế giới và các Nhà tài trợ. 

2. Các nội dung, phát hiện, giải thích và kết luận về cuộc thi PoC hoàn toàn là những nội 

dung của các chuyên gia đánh giá độc lập, hội đồng đánh giá và được thông qua bởi 

Ban tổ chức. 

3. Bằng cách nộp bản tóm tắt đề xuất ý tưởng cuộc thi PoC, mỗi ứng viên đồng ý chịu 

ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện này. 

4. Ban tổ chức có quyền giải thích các điều khoản và điều kiện này và nếu cần, sửa đổi 

các điều khoản và điều kiện theo quyết định của riêng Ban tổ chức. 

5. Khung thời gian nộp hồ sơ, mẫu tóm tắt đề xuất ý tưởng và nội dung các hoạt động tập 

huấn, hỗ trợ sẽ được đăng trên trang web cuộc thi PoC www.vietnamcic.org. Các ngày 

đó có thể được thay đổi theo quyền quyết định của Ban tổ chức. Bất kỳ thay đổi nào về 

những ngày này sẽ được đăng trên trang web cuộc thi PoC và thông tin này sẽ được 

thông báo qua email đến các ứng viên hiện tại vào bất kỳ khi nào có thể. 

6. Hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia từ các lĩnh vực về doanh nghiệp/khởi nghiệp; 

ươm tạo, thúc đẩy và thương mại hóa; đổi mới sáng tạo công nghệ hoặc đầu tư đổi mới 

sáng tạo; tài chính cho hoạt động đổi mới sáng tạo/đầu tư mạo hiểm; sở hữu trí tuệ sẽ 

xét duyệt đơn đăng ký và chọn ra những ứng viên thành công. Quyết định lựa chọn hồ 

sơ của những chuyên gia đánh giá, hội đồng đánh giá là cuối cùng. Ý kiến của các 

chuyên gia đánh giá là của chính họ và không đại diện cho người nào khác và các 

chuyên gia đánh giá hành động với tư cách cá nhân và không thay mặt cho Ban tổ chức 

và/hoặc các Nhà tài trợ. 

7. Ban tổ chức có quyền không xem xét bản tóm tắt đề xuất ý tưởng đã nộp nếu bản tóm 

tắt chưa hoàn tất hợp lệ, đơn không nhận được trong khoảng thời gian quy định, đơn 

không đáp ứng báo cáo tuân thủ hoặc không đủ chất lượng. Mỗi ứng viên được chọn 

cần phải tham dự khóa đào tạo Tiền ươm tạo (địa điểm và ngày giờ sẽ được xác nhận) 

trước khi nộp hồ sơ thuyết minh chi tiết Tiểu dự án. Việc tham gia đào tạo là bắt buộc. 

Các ứng viên được chọn từ cuộc thi PoC có thể bị loại nếu không tham gia hoạt động 

này. 

8. Mỗi ứng viên được chọn phải nộp một hồ sơ thuyết minh chi tiết Tiểu dự án và sẽ được 

các thành viên là các chuyên gia độc lập do Ban tổ chức thành lập hội đồng xét duyệt. 
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9. Mỗi ứng viên cam kết sản phẩm /dịch vụ của dự án kinh doanh của ứng viên không có 
tranh chấp, không vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ  

10. Mỗi ứng viên đồng ý rằng tên, hình ảnh, video, hồ sơ dự án kinh doanh của ứng viên 

và/hoặc các thông tin cơ bản có sẵn đã được công khai về dự án kinh doanh của ứng 

viên (chẳng hạn tài liệu quảng bá) có thể được sử dụng trên trang web cuộc thi PoC, 

Ngân hàng Thế giới, trên báo chí/phương tiện truyền thông hoặc các ấn phẩm khác (kể 

cả trực tuyến) để hỗ trợ cuộc thi PoC. 

11. Nhân viên và người nhà của nhân viên Ban tổ chức và nhóm làm việc của cuộc thi PoC 

mở rộng không được tham gia vào cuộc thi này. 

12. Ban tổ chức dự kiến tiến hành đào tạo hướng dẫn các ý tưởng được lựa chọn để xây 

dựng hồ sơ dự án trong tháng 3 năm 2019, đánh giá và trao giải trong tháng 5 năm 

2019.  
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