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1. Cơ chế hỗ trợ Hiệp hội, Viện, Trường 

2. Nội dung hỗ trợ 

3. Một số điều cần lưu ý khi xây dựng đề xuất 

 

 

 

 

Định hướng hỗ trợ cho Hiệp hội, Viện 

nghiên cứu, trường đại học  
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1. Cơ chế hỗ trợ Hiệp hội, Viện, Trường 

 

1.1 Các khoản tài trợ trực tiếp thông qua thủ tục 

đấu thầu (grant mechanism) 

 

1.2 Các hoạt động do Ban Quản lý Dự án thực 

hiện 
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1.1 Các khoản tài trợ trực tiếp thông qua thủ tục 

đấu thầu (grant mechanism) 

 
 Phái đoàn EU tại VN sẽ  tổ chức đấu thầu các tiểu dự 

án theo thủ tục  Mời gọi đề xuất (Call for Proposal) và 

ký hợp đồng tài trợ trực tiếp với bên nhận tài trợ. Bên 

nhận tài trợ là đơn vị thực hiện các  tiểu dự án. Dự 

án có vai trò giám sát, hướng dẫn thực hiện đảm bảo 

tuân thủ các qui định của EC 

Hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 

trường đại học chủ yếu là hợp phần IV với ngân sách 

khoảng 2,5 triệu EUR. 
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1.2. Các hoạt động do  

Ban Quản lý Dự án thực hiện 

 
Các hiệp hội, viện, trường là bên hưởng lợi 

một số hoạt động trong kết quả (hợp phần) I, 

II, III và V trong Khung hỗ trợ kỹ thuật.  

 

Dự án sẽ phối hợp với các đơn vị để xây 

dựng nội dung và hình thức triển khai hoạt 

động. 
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2. Nội dung Hỗ trợ 

 

 2.1 Hợp phần IV - Dự án EU-MUTRAP 

“Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, quy 

định và cơ hội thị trường liên quan đến cam kết 

thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam; 

Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 

vào quá trình xây dựng chính sách thương mại 

và đầu tư; Nâng cao năng lực của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng các quy định 

tiếp cận thị trường của châu Âu.” 
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2.1.1 Nội dung Hợp phần IV 

 1. Tăng cường sự tham gia của các Hiệp hội, Viện, Trường 

trong quá trình xây dựng chính sách thương mại và đầu tư 

quốc tế (Thông qua thủ tục đấu thầu mời gọi đề xuất - 

grants).  

2. Xây dựng trang tin điện tử (website), cổng thông tin thương 

mại (trade portal), điểm hỏi đáp (kết nối với Điểm lưu chiểu 

thương mại quốc gia (NTR) trong Hợp phần II), xuất bản các 

ấn phẩm, tổ chức các khóa đào tạo (ngắn hạn) nhằm cải thiện 

khả năng tiếp cận thông tin cho công chúng và khu vực tư 

nhân về cam kết thương mại quốc tế, các cơ hội và thách 

thức với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. 

3. Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tuyên truyền thông tin liên quan 

đến nội dung nói trên, nếu cần thiết. 
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a)  Nâng cao nhận thức và hiểu biết của hiệp hội doanh nghiệp về các vấn 

đề thương mại và đầu tư chủ yếu, nâng cao năng lực để tham gia vào tham 

vấn chính sách quốc gia, cung cấp thông tin và đào tạo cho các ngành xuất 

khẩu chủ lực về các yêu cầu tiếp cận thị trường EU;   

b) Tăng cường năng lực cho các viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ quá trình 

xây dựng và rà soát chính sách, bao gồm nghiên cứu về FTA, khía cạnh xã 

hội và môi trường của thương mại, các vấn đề thương mại mới, các dự án 

nghiên cứu phối hợp với đối tác EU; 

c) Cho phép các trường đại học, các viện nghiên cứu tham gia nghiên cứu, 

xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về các vấn đề thương 

mại và đầu tư trong khuôn khổ Dự án. 

 

• Những đề xuất của các đơn vị hiệp hội , viện trường là rất cần thiết 

để Dự án có thể đưa ra nội dung chi tiết mời gọi Đề xuất 

2.1.2 Các hoạt động cụ thể được hỗ trợ  

(theo cơ chế Grants) 
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2.2 Các hoạt động do  

Ban Quản lý Dự án thực hiện 

 • Một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hiệp hội, viện trường  trong 

các hợp phần của Dự án.  

• Các đơn vị có thể là bên phối hợp, đồng tổ chức, bên hưởng lợi các hoạt 

động. 

• Những đề xuất của các đơn vị hiệp hội , viện trường là rất cần thiết để Dự 

án xây dựng nội dung và hình thức triển khai hoạt động phù hợp, đáp ứng 

được yêu cầu của các bên hưởng lợi.  

 

• Đề xuất của các đơn vị có thể bao gồm: 

-  Mục tiêu và Nội dung hỗ trợ (lĩnh vực quan tâm)  

-  Hình thức hoạt động: Hội thảo, nghiên cứu, đào tạo … 

 

• Ngân sách rất hạn hẹp do đã có ngân sách Grants dành cho Hiệp hội, 

Viện , Trường. 
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3. Một số điều cần lưu ý  

khi xây dựng đề xuất (grants)  

Phù hợp với mục tiêu  

Hợp lệ (đáp ứng các tiêu chí qui định về bên đề 
xuất, bên đối tác, chủ đề, thời gian, số tiền max, 
min…  ), 

Tính bền vững,  

Vốn đối ứng, 

Yếu tố châu Âu (hợp tác với đối tác châu Âu hoặc 
sử dụng chuyên gia của châu Âu, v.v...), 

  Liên kết (nhiều bên hưởng lợi). 
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XIN CẢM ƠN 

 

Liên hệ: 

Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư 

của châu Âu (EU-MUTRAP) 

• Phòng 1203, Tầng 12, Tòa tháp Hà Nội,  

    49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

• Tel: 04-393 784 72  Fax: 04-393 784 76 

• Email: mutrap@mutrap.org.vn 

• Website: www.mutrap.org.vn 
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