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GIỚI THIỆU
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ĐÀO TẠO VỀ NỘP HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ THEO THƯ MỜI 
GỬI ĐỀ XUẤT CỦA EU

Chào mừng! 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ 
Chính sách thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-
MUTRAP) do Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam 
hợp tác với Hội đồng châu Âu triển khai

GIỚI THIỆU

4

Mục tiêu

Tăng cường năng lực của các tổ chức ngoài chính 
phủ trong việc nộp đề xuất xin tài trợ của EU theo thủ tục 
“Mời gửi đề xuất” phát động trong khuôn khổ dự án EU-
MUTRAP
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NỘI DUNG

 Cấu trúc của một Đề xuất Dự án

 Phương thức tham gia xin tài trợ của EU, từ đăng ký 
PADOR và các quy định hành chính đến viết đề xuất

5

Sau khóa học, học viên sẽ quen thuộc với:

NỘI DUNG

6

I. THƯ THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT: Một số hướng 
dẫn

II. PADOR: đăng ký trực tuyến cho tổ chức xin tài 
trợ 

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ 
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THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT: Một số hướng 
dẫn

THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT

CALL FOR PROPOSALS

Một số hướng dẫn
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT: Một số hướng 
dẫn
Giới thiệu

Định nghĩa về một Khoản tài trợ (Grant)

Đóng góp tài chính trực tiếp bằng ngân sách của 
EU. 
Trao cho bên thứ ba như một khoản viện trợ 
không hoàn lại.
Sử dụng vào việc triển khai các dự án và hoạt 
động liên quan đến các chương trình viện trợ 
cho nước ngoài của EU.
Nhằm đạt được mục tiêu – mà mục tiêu đó là 
một phần của chương trình viện trợ nước ngoài.8
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Định nghĩa về một Khoản tài trợ

Dựa trên việc giải ngân các chi phí hợp lệ 
phát sinh một cách hiệu quả. 
Kết quả của dự án sẽ thuộc sở hữu của 
bên hưởng lợi.
Phải được thỏa thuận trên giấy tờ.
Theo nguyên tắc chung, yêu cầu phải có 
đồng tài trợ.
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Tìm kiếm thông tin ở đâu

Đăng tải thường xuyên trên trang web của 
EuropeAid
Ngoài ra còn đăng tải tại các nước sở tại, nếu 
không được tổ chức bởi một ban thuộc trụ sở 
Hội đồng châu Âu

10
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Tìm kiếm thông tin ở đâu: EuropeAid

Các đơn vị có ý định nộp hồ sơ xin tài trợ có 
thể tham khảo các THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
trên trang: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1364387730514&do=publi.welcom
e&userlanguage=en

Nhấp chuột vào tìm kiếm nâng cao (advance 
search) 
Chọn “Grants” + “Open” + “Forecasted”
Chọn quốc gia hoặc khu vực, sau đó nhấp chuột 
vào “Search” 11

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Tìm kiếm thông tin về:

Hướng dẫn thực hành về thủ tục hợp đồng 
các dự án của EU tại nước ngoài 

Tài liệu liên quan đến hợp đồng tài trợ và 
các phụ lục – EuropeAid PRAG: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/docum
ent.do?locale=en

Nhấp chuột vào “grants” Nhấp chuột vào 
“Download – Annexes Grants” 13

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Tìm kiếm thông tin về:

Cách thức đăng ký trên PADOR

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlines
ervices/pador/

Nhấp chuột vào PADOR – lĩnh vực mà 
bạn quan tâm!

15

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Giới thiệu

Hướng dẫn xin tài trợ

Giải thích về mục đích của THƯ MỜI GỬI 
ĐỀ XUẤT, các nguyên tắc hợp lệ, các loại 
hình dự án, chi phí tài trợ và các tiêu chí 
đánh giá.
Hướng dẫn về cách điền Hồ sơ xin tài trợ 
cũng như các thủ tục cần tuân theo khi 
nộp hồ sơ.
Cung cấp thông tin về quy trình đánh giá.

17

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Hướng dẫn xin tài trợ

Trình bày về bối cảnh, mục tiêu và phân 
bổ nguồn lực tài chính 
Các nguyên tắc cần tuân thủ 

Danh sách phụ lục
18
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn 

19

Nội dung 

PHẦN A. TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ................................................................................................

1 Hướng dẫn soạn thảo tóm tắt đề xuất ...................................................................................
Tóm tắt dự án ..........................................................................................................................................
Mô tả dự án (tốt đa 1 trang) ....................................................................................................................
Tính phù hợp của dự án (tốt đa 3 trang) ................................................................................................

2 Checklist cho tóm tắt đề xuất ................................................................................................

3 Tờ khai tổ chức nộp tóm tắt đề xuất để xin tài trợ ............................................................

4 Bảng đánh giá tóm tắt đề xuất .............................................................................................

PHẦN B. HỒ SƠ HOÀN CHỈNH .............................................................................................

1 Thông tin chung ....................................................................................................................

2 Dự án ......................................................................................................................................
Mô tả Dự án ..........................................................................................................................................
Ngân sách, khoản yêu cầu từ các Bên liên quan hợp đồng và các nguồn tài trợ dự kiến khác ............
Kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự của tổ chức xin tài trợ ......................................................
2.2. Kinh nghiệm của tổ chức đồng xin tài trợ đối với các dự án tương tự ........................................
2.3. Kinh nghiệm của chi nhánh/thành viên liên minh của tổ chức xin tài trợ đối với các dự án 

tương tự  (nếu phù hợp) ...............................................................................................................

3 Tổ chức xin tài trợ .................................................................................................................
Nhận diện..............................................................................................................................................
Hồ sơ ....................................................................................................................................................
Năng lực quản lý và triển khai dự án ....................................................................................................
Danh sách thanh viên ban quản lý/chỉ đạo của tổ chức ........................................................................

4 Tổ chức đồng xin tài trợ .......................................................................................................
NHẬN DIỆN .......................................................................................................................................
HỒ SƠ ..................................................................................................................................................

5 CHI NHÁNH/THÀNH VIÊN LIÊN MINH tham gia vào dự án .....................................
Mô tả .....................................................................................................................................................
Tuyên bố ...............................................................................................................................................
Ủy quyền ..............................................................................................................................................
Tuyên bố hợp tác ..................................................................................................................................

6 Cộng sự của tổ chức xin tài trợ tham gia vào dự án ..........................................................

7 Checklist cho hồ sơ hoàn chỉnh ...........................................................................................

8 Tờ khai đơn vị nộp đề xuất ..................................................................................................

9 Bảng đánh giá hồ sơ hoàn chỉnh  .........................................................................................
 

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Bối cảnh

Mô tả bối cảnh lịch sử
Mục tiêu

Các mục tiêu tổng thể mà THƯ MỜI GỬI 
ĐỀ XUẤT là một phần hướng tới mục tiêu 
ấy
Các mục tiêu cụ thể – các vấn đề ưu tiên
Thông tin về Dự án đề xuất.

20
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Phân bổ nguồn lực tài chính

Tổng số tiền tài trợ dự kiến cho một THƯ 
MỜI GỬI ĐỀ XUẤT cụ thể

Quy mô của khoản tài trợ: tối thiểu và tối 
đa

Tài trợ cho khoản chênh lệch.

21

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Chú giải thuật ngữ

Tổ chức xin tài trợ (applicant):
Thực thể nộp hồ sơ xin tài trợ 

Tổ chức đồng xin tài trợ (co-applicant):
Đơn vị cùng nộp đề xuất tham gia vào việc 
thiết kế và triển khai dự án, các chi phí phát 
sinh cũng mang tính hợp lệ như đối với Tổ 
chức xin tài trợ

22

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Chú giải thuật ngữ

Cộng sự (associate)
Có vai trò trong dự án nhưng có thể không 
nhận tiền từ khoản tài trợ, trừ chi phí đi lại và 
công tác phí

Nhà thầu (contractor)
Các bên hưởng lợi của khoản tài trợ và các 
thực thể liên kết được phép trao hợp đồng

23

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Mộ số hướng dẫn

Tính hợp lệ đối với tổ chức xin tài trợ

Ai có thể xin tài trợ?
Xem phần về tình trạng pháp lý và hành 
chính của đơn vị nộp đề xuất  
Quốc tịch
Tiêu chí loại trừ: các trường hợp liệt kê 
trong Hướng dẫn thực hành (PRAG) –
mục 2.3.3. 

24

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Tính hợp lệ của các thành viên khác 

Tính hợp lệ của Tổ chức đồng xin tài trợ 
(phải ký “Giấy ủy nhiệm” (Mandate) –
Phần B – mục 4) – có thể có sự khác biệt!

Thông tin về Cộng sự và Nhà thầu
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Dự án hợp lệ

Bàn về các loại hình hoạt động, lĩnh vực 
và chủ đề cũng như các khu vực địa lý mà 
THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT bao quát

Thời gian triển khai tối thiểu và tối đa
Mô tả lĩnh vực cụ thể và các chủ đề mà dự án 
phải liên quan đến
Địa bàn
Loại hình hoạt động
Truyền thông
Số lượng đề xuất mà mỗi tổ chức có thể nộp

28

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Chi phí hợp lệ: các chi phí có thể đưa 
vào

Ngân sách vừa đưa ra dự toán chi phí vừa 
đưa ra mức trần cho các “chi phí hợp lệ”
Dựa trên thực chi hay một hoặc một số 
phương án chi phí giản lược 
Quy trình kiểm tra trước khi ký hợp đồng: 
không tăng lên nếu có chỉnh sửa!
Đưa ra ngân sách thực tế dựa trên hiệu 
quả chi phí

29

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Chi phí hợp lệ trực tiếp – Ví dụ

Nhân lực: lương và công tác phí 
Đi lại: trong nước và quốc tế
Thiết bị và cung ứng
Văn phòng địa phương
Các chi phí khác, dịch vụ

30

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Chi phí hợp lệ

Khoản dự phòng

Không quá 5% chi phí hợp lệ

Sử dụng với sự cho phép bằng văn bản 
trước chi của Hội đồng châu Âu

31

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Chi phí hợp lệ

Chi phí hợp lệ gián tiếp

Không quá 7% tổng chi phí hợp lệ trực 
tiếp (bao gồm cả chi phí dự phòng)
Phụ phí và chi phí hành chính 

32

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Chi phí hợp lệ

Không hồi tố: chỉ các chi phí phát sinh sau 
khi ký hợp đồng
Đồng tài trợ: các khoản tài trợ không tài 
trợ cho toàn bộ chi phí mà có thể dùng cả 
nguồn lực của bên hưởng lợi, thu nhập do 
dự án tạo ra thông qua đóng góp tài chính 
hoặc đóng góp bằng hiện vật của bên thứ 
ba 
Nguyên tắc phi lợi nhuận: các khoản tài 
trợ không sinh lời trong khuôn khổ dự án

33

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Đóng góp bằng hiện vật

Được kiệt kê tách biệt và không mang tính 
hợp lệ
Cung cấp hàng hóa và dịch vụ miễn phí 
của một bên thứ ba cho tổ chức nhận tài 
trợ. 
Đóng góp bằng hiện vật không liên quan 
đến chi tiêu cho tổ chức nhận tài trợ.
Nếu được coi là đồng tài trợ, sẽ tuân thủ 
các quy định quốc gia về thuế và an sinh 
xã hội. 34

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn



18/04/2013

18

Cách thức nộp hồ sơ & Thủ tục cần tuân theo 

PADOR hay không PADOR?

Xem Hướng dẫn xin tài trợ! Thường là bắt buộc 
đối với Tổ chức xin tài trợ.

Đối với THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT hạn chế: 
Bước 1: Tóm tắt đề xuất - bắt buộc đối với tổ chức xin 
tài trợ (khoản tài trợ > 60 000€)
Bước 2: Đề xuất đầy đủ - bắt buộc đối với tổ chức xin tài 
trợ, đồng xin tài trợ và chi nhánh/thành viên liên minh 
của tổ chức xin tài trợ đã được lựa chọn sơ bộ

35

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Cách thức nộp hồ sơ & Thủ tục cần tuân theo 

PADOR hay không PADOR?

Đối với THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT mở: việc đăng 
ký là bắt buộc đối với các tổ chức xin tài trợ, đồng 
xin tài trợ và các chi nhánh/thành viên liên minh 
của tổ chức xin tài trợ
Dữ liệu về tổ chức có thể được đăng ký từ trước 
và cập nhật thường xuyên

36

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT hạn chế và 
THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT mở

THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT hạn chế (Tóm 
tắt đề xuất và Hồ sơ hoàn chỉnh theo hai 
bước)

Nộp Tóm tắt dự án đề xuất: Tóm tắt đề xuất 
Nếu Tóm tắt đề xuất được chọn: sẽ nộp Đề 
xuất đầy đủ và các tài liệu khác 
Đề xuất đầy đủ phải phù hợp với Tóm tắt đề 
xuất

THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT mở (tất cả các 
tài liệu đều được nộp cùng một thời điểm)

37

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Tóm tắt đề xuất & Hồ sơ xin tài trợ
Các mẫu nằm trong phụ lục của Hướng 
dẫn xin tài trợ

Ngôn ngữ nộp hồ sơ

Chỉ điền các mẫu và phụ lục đăng tải trên 
trang thông tin điện tử

Tài liệu phải bao gồm TẤT CẢ các thông tin liên quan

Không có các phụ lục bổ sung 
38

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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Nộp Tóm tắt đề xuất về đâu và như thế nào

Địa chỉ 
Bản gốc và số lượng bản sao 
Dạng điện tử (CD-ROM)
Phong thư: 

Số tham chiếu và tiêu đề của THƯ MỜI GỬI ĐỀ 
XUẤT
Tiêu đề dự án
Tên và địa chỉ đầy đủ của đơn vị nộp đề xuất 
Ghi trên phong bì: « not to be opened before the 
opening session » và « không được mở trước lễ 
mở đề xuất » 

39

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Hạn nộp hồ sơ
Như nêu trong ngày gửi thư mời nộp đề xuất
Tóm tắt đề xuất & Hồ sơ xin tài trợ sẽ bị từ 
chối nếu nộp quá thời hạn! 

Để có thêm thông tin
Phiên họp cung cấp thông tin

E-mail về địa chỉ nêu trong Hướng dẫn xin tài 
trợ để được giải đáp các câu hỏi 

40

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn



18/04/2013

21

Đánh giá và lựa chọn

Bước 1: Lễ mở đề xuất và kiểm tra hành 
chính (xem Checklist trong mục V phần B 
của Hồ sơ xin tài trợ) – Đánh giá Tóm tắt 
đề xuất

Nộp hồ sơ đúng hạn 

Tóm tắt đề xuất /Hồ sơ xin tài trợ đáp ứng tất 
cả các tiêu chí trong các mục từ 1 đến 5 của 
Checklist

41

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Bảng đánh giá – Tóm tắt đề xuất
Tính phù hợp (ưu tiên, nhu cầu và hạn chế, các nhóm đối 
tượng, các yếu tố giá trị gia tăng)

Thiết kế dự án (chặt chẽ, khả thi) => đạt tối thiểu 30/50 
điểm để tránh bị loại!

Bước 2: Đánh giá Hồ sơ hoàn chỉnh 

Tiêu chí lựa chọn
Có nguồn tài chính ổn định và đầy đủ để duy trì hoạt động

Năng lực quản lý, năng lực và trình độ chuyên môn để hoàn 
thành dự án đề xuất 42

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn



18/04/2013

22

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn: Đánh giá và lựa chọn 

Bảng đánh giá – Hồ sơ đầy đủ 
Năng lực tài chính và hoạt động 

Tính phù hợp (từ Tóm tắt đề xuất: ưu tiên, nhu 
cầu và hạn chế, các nhóm mục tiêu)

Tính hiệu quả và khả thi của dự án (các hoạt 
động phù hợp, thiết thực, khả thi, bao gồm OVI, 
mức độ tham gia của các tổ chức đồng xin tài trợ)

Tính bền vững (tác động, hiệu ứng lan tỏa)

Ngân sách và hiệu quả chi phí 

43

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn: Đánh giá và Lựa chọn 

Bước 3: Đánh giá tính hợp lệ

Dựa trên các tài liệu hỗ trợ sau khi các đề 
xuất đã được lựa chọn sơ bộ

Tờ khai Tổ chức xin tài trợ xuất sẽ được 
kiểm tra chéo

Kiểm tra tính hợp lệ dựa trên các tiêu chí 
nêu trong Hướng dẫn xin tài trợ!

44
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn: Nộp tài liệu hỗ trợ 

Nộp tài liệu hỗ trợ

Đối với các tổ chức xin tài trợ đã được lựa chọn sơ bộ:
Điều lệ hoặc quy chế hiệp hội 
Báo cáo kiểm toán độc lập, chứng nhận số liệu kế toán 
năm gần nhất của tổ chức xin tài trợ 
Bản sao số liệu kế toán gần nhất 
Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (bản gốc)
Đơn xác nhận tài chính (bản gốc)

Dịch các phần phù hợp sang tiếng Anh!

45

Thông báo

Thông tin bằng văn bản về quyết định

Thời gian biểu dự kiến

=> Ký hợp đồng và triển khai!

46

I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn
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I. THƯ MỜI GỬI ĐỀ XUẤT
Một số hướng dẫn

Hồ sơ xin tài trợ hoàn chỉnh
Nội dung 

PHẦN A. TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ................................................................................................

1 Hướng dẫn soạn thảo tóm tắt đề xuất ...................................................................................
Tóm tắt dự án ..........................................................................................................................................
Mô tả dự án (tốt đa 1 trang) ....................................................................................................................
Tính phù hợp của dự án (tốt đa 3 trang) ................................................................................................

2 Checklist cho tóm tắt đề xuất ................................................................................................

3 Tờ khai tổ chức nộp tóm tắt đề xuất để xin tài trợ ............................................................

4 Bảng đánh giá tóm tắt đề xuất .............................................................................................

PHẦN B. HỒ SƠ HOÀN CHỈNH .............................................................................................

1 Thông tin chung ....................................................................................................................

2 Dự án ......................................................................................................................................
Mô tả Dự án ..........................................................................................................................................
Ngân sách, khoản yêu cầu từ các Bên liên quan hợp đồng và các nguồn tài trợ dự kiến khác ............
Kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự của tổ chức xin tài trợ ......................................................
2.2. Kinh nghiệm của tổ chức đồng xin tài trợ đối với các dự án tương tự ........................................
2.3. Kinh nghiệm của hi nhánh/thành viên liên minh của tổ chức xin tài trợ đối với các dự án 

tương tự  (nếu phù hợp) ...............................................................................................................

3 Tổ chức xin tài trợ .................................................................................................................
Nhận diện..............................................................................................................................................
Hồ sơ ....................................................................................................................................................
Năng lực quản lý và triển khai dự án ....................................................................................................
Danh sách thanh viên ban quản lý/chỉ đạo của tổ chức ........................................................................

4 Tổ chức đồng xin tài trợ .......................................................................................................
NHẬN DIỆN .......................................................................................................................................
HỒ SƠ ..................................................................................................................................................

5 CHI NHÁNH/THÀNH VIÊN LIÊN MINH tham gia vào dự án .....................................
Mô tả .....................................................................................................................................................
Tuyên bố ...............................................................................................................................................
Ủy quyền ..............................................................................................................................................
Tuyên bố liên kết ..................................................................................................................................

6 Cộng sự của tổ chức xin tài trợ tham gia vào dự án ..........................................................

7 Checklist cho hồ sơ hoàn chỉnh ...........................................................................................

8 Tờ khai đơn vị nộp đề xuất ..................................................................................................

9 Bảng đánh giá hồ sơ hoàn chỉnh  .........................................................................................
 

II. PADOR: Đăng ký trực tuyến cho tổ chức 
xin tài trợ 

PADOR: đăng ký trực tuyến cho tổ 
chức xin tài trợ

48
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ĐĂNG KÝ PADOR
PADOR: Cơ sở dữ liệu quản lý thông tin về 
các tổ chức muốn xin tài trợ của EU
Kiểm tra «Hướng dẫn xin tài trợ » về các 
trường hợp ngoại lệ không cần đăng ký
Tổ chức xin tài trợ: hoàn thành đăng ký 
trước khi nộp « tóm tắt đề xuất »
Tổ chức đồng xin tài trợ (trên 25 ngàn euro) 
hoàn thành đăng ký trước khi nộp đề xuất 
hoàn chỉnh

II. PADOR: Đăng ký Trực tuyến (Online)

50

ĐĂNG KÝ PADOR

Đăng ký trực tuyến tại 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onli
neservices/pador/index_en.htm

II. PADOR: Đăng ký Trực tuyến (Online)
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II. PADOR: Online registration for grant’s 
Applicants

51

II. PADOR: Online registration for grant’s 
Applicants

52
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ĐĂNG KÝ PADOR

Nếu không thể đăng ký trực tuyến  gửi 
hồ sơ đăng ký trên giấy cùng hồ sơ xin tài 
trợ (Tóm tắt đề xuất) về địa chỉ được ghi 
trong phần 2.2 của «Hướng dẫn xin tài 
trợ» của Thư mời gửi đề xuất liên quan

II. PADOR: Đăng ký

54

Thông tin cần chuẩn bị:

1. Thông tin nhận diện: Số đăng ký thành lập, 
ngày đăng ký thành lập, mã số thuế VAT…

2. Thông tin loại hình tổ chức: loại hình đăng ký
pháp lý, tình trạng pháp lý, lĩnh vực hoạt
động, ngành, nhóm mục tiêu

II. PADOR: Đăng ký Trực tuyến (Online)
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55

Thông tin cần chuẩn bị:

3. Năng lực: kinh nghiệm trong từng lĩnh 
vực/ngành đã nêu, phạm vi địa lý hoạt động, 
số liệu tài chính trong 3 năm gần nhất, nguồn 
thu, báo cáo kiểm toán, nhân sự

4.Danh sách ban lãnh đạo
5.Văn bản chứng minh
6.Thông tin bổ sung khác

II. PADOR: Đăng ký Trực tuyến (Online)

56

Một số lưu ý:
Phân công một người phụ trách việc đăng 
ký
Đọc «Hướng dẫn nhanh» trên website!
Dành thời gian đủ để hoàn thành việc đăng 
ký (đừng đợi đến hạn nộp hồ sơ)
Điều phối giữa các bộ phận khác nhau 
trong tổ chức để có tất cả thông tin cần cho 
việc đăng ký trước khi chính thức đăng ký
Mọi câu hỏi liên quan tới PADOR => liên hệ  
EuropeAid-pador@ec.europa.eu

II. PADOR: Đăng ký Trực tuyến (Online)
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III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH

Mô tả Can thiệp

57

58

Mô tả can thiệp
Mô tả can thiệp: Can thiệp được mô tả 
trong cả hai văn bản: Tóm tắt Đề xuất và 
Đề xuất hoàn chỉnh

Văn bản Tóm tắt Đề xuất không được đề 
cập tới Đề xuất Hoàn chỉnh

Tóm tắt đề xuất: Tập trung mô tả tính liên 
quan của can thiệp 

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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Mô tả can thiệp

Đề xuất Hoàn chỉnh: mô tả chi tiết can 
thiệp

Cần tuân thủ chặt chẽ quy định về số 
trang trong mỗi phần mô tả

Chỉ cung cấp thông tin mà hướng dẫn đã 
yêu cầu

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

60

Ngân sách
Đề xuất tài chính: Phụ lục B – 3 mẫu biểu:

Biểu 1 - Ngân sách dự tính cho cả dự án 
và ngân sách chi tiết cho 12 tháng đầu tiên

Giải trình về các khoản đề xuấttrong ngân 
sách

Các nguồn kinh phí (bao gồm cả khoản 
tiền yêu cầu EU tài trợ)

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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Ngân sách
Chú ý:

Nêu rõ tổ chức có thể đóng góp bao nhiêu và 
bằng cách nào vào tổng chi phí hợp lệ của dự 
án. Kiểm tra khoản tài trợ tối đa mà EU cho 
phép (cả về % và con số) trong phần “phân bổ 
ngân sách bởi các bên tham gia hợp đồng” 
(trong hướng dẫn nộp hồ sơ xin tài trợ của 
từng gói tài trợ)
Thường EU không chấp nhận đóng góp bằng 
hiện vật (cần kiểm tra “hướng dẫn nộp hồ sơ 
xin tài trợ)

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

62

Mô tả can thiệp (Tối đa 13 trang):
Nêu rõ mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể, đầu ra và kết
quả mong đợi
Diễn giải các kết quả mong đợi cụ thể: chỉ rõ can thiệp
sẽ cải thiện tình hình và năng lực của nhóm mục tiêu
như thế nào; nêu các tài liệu sẽ được in ấn
Xác định và miêu tả chi tiết từng hoạt động (hay gói
công việc) sẽ được thực hiện để mang lại kết quả đã
nêu, giải thích tại sao lựa chọn hoạt động đó

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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Mô tả Phương pháp (tối đa 5 trang):
Nêu phương pháp thực hiện và lý do chọn các phương 
pháp này;
Dự định tiếp nối các kết quả của một can thiệp trước;
Sự tích hợp với một chương trình lớn hơn hay hòa 
đồng với các sáng kiến hay dự án đang được chuẩn bị 
khác (đặc biệt với các can thiệp của EU);
Quy trình theo dõi và đánh giá nội bộ/độc lập;

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

64

Mô tả phương pháp (tiếp):
Vai trò và sự tham gia của các bên hữu quan kèm lý
giải;
Cơ cấu tổ chức thực hiện và nhân sự thực hiện dự án;
Phương tiện chính (thiết bị, nguyên vật liệu... cần mua
hoặc thuê);
Thái độ của các bên hữu quan;
Kế hoạch truyền thông

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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Thời gian và Kế hoạch triển khai dự kiến (tối đa 4 
trang) 

Đưa ra thời gian dự tính để hoàn thành từng hoạt động 
và cả dự án dựa trên ước tính gần với thực tế nhất chứ 
không phải thời gian ngắn nhất có thể đạt được

Các khoảng thời gian không có hoạt động nhưng nằm 
trong tổng thời gian kéo dài của dự án cũng phải được 
đưa vào kế hoạch

Kế hoạch triển khai cho 12 tháng đầu tiên cần được mô 
tả tương đối chi tiết

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

66

Mô tả tính bền vững của can thiệp (tối đa 3 trang) 
Mô tả tác động mong đợi của can thiệp ở các cấp độ kỹ 
thuật, kinh tế, xã hội và chính sách với dữ liệu được 
lượng hóa nếu có thể
Khả năng lan tỏa (kế hoạch chia sẻ kết quả và khả năng 
mở rộng/nhân rộng)
Phân tích rủi ro chi tiết và kế hoạch dự phòng
Điều kiện tiên quyết và các giả định chính trong và sau 
giai đoạn triển khai
Giải thích tính bền vững về tài chính, thể chế, chính 
sách và môi trường của can thiệp: các hoạt động tiếp 
nối, các chiến lược được cài sẵn, tính sở hữu, kế hoạch 
truyền thông...

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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Khung logic

Là bảng mô tả tóm tắt logic can thiệp của dự án
– yêu cầu bắt buộc trong đề xuất

Mẫu Ma trận Khung Logic: Phụ lục của Hướng
dẫn nộp hồ sơ xin tài trợ

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp

68

Kinh nghiệm trong các dự án tương tự
Được dùng để đánh giá xem tổ chức có đủ kinh
nghiệm để quản lý các dự án trong lĩnh vực và
quy mô tương tự không
Tối đa 1 trang/kinh nghiệm

Tên dự án: Lĩnh vực (xem Mục 3.2.2):

Địa bàn dự án Kinh phí dự án (EUR) Người đứng đầu hoặc đối tác Nhà tài trợ (tên) Khoản đóng góp (của nhà 
tài trợ)

Thời gian (từ…đến…)

… … … … … …

Mục tiêu và kết quả dự án

III. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ HOÀN CHỈNH
Mô tả can thiệp
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IV. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ
Tổ chức xin tài trợ và các đối tác

HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ

Tổ chức xin tài trợ và các đối tác

69

Tổ chức xin tài trợ: Hồ sơ

Tương tự như những thông tin yêu cầu đối 
với PADOR 
Tình trạng pháp lý
Loại hình tổ chức – như xác định trong 
điều lệ
Lĩnh vực hoạt động – của tổ chức trong 7 
năm qua
Các nhóm mục tiêu

70

IV. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ
Tổ chức xin tài trợ và các đối tác
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IV. HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ
Tổ chức xin tài trợ và các đối tác

1 TỔ CHỨC NỘP ĐỀ XUẤT  
 
Số ID trên EuropeAid1  

Tên tổ chức 

 
 

1.1. Nhận diện 
 

Thông tin liên hệ và mục tiêu dự 
án  

Số giấy chứng nhận Tư cách pháp 
nhân2  

Tên viết tắt 
 

 

Số đăng ký (hoặc tương tự) 
 

Ngày đăng ký 
 

Nơi đăng ký  

Địa chỉ đăng ký chính thức 
 

 

Nơi đăng ký3/Quốc tịch 4 
 

Website và địa chỉ E-mail  

Số ĐT: Mã quốc gia + mã vùng+số  

Số fax: Mã quốc gia + mã vùng+số   
 

                                                 
1 This number is available to an organisation which registers its data in PADOR. For more information and to 

register, please visit http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm. This 
information does not need to be provided in case of calls where the European Commission is not the 
Contracting Authority. 

2 If the applicant has already signed a contract with the European Commission. 

3  For organisations. [If not in one of the countries listed in Section 2.1.1 of the Guidelines, please give reasons 
for its location]. 

4 For individuals. [If not in one of the countries listed in Section 2.1.1 of the Guidelines, please give reasons 
for its location]. 
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1.1. Hồ sơ 
Tình trạng pháp lý  

Lợi nhuận □ Có 
□ Không 

Tổ chức phi chính phủ □ Có 
□ Không 

Dựa trên giá trị1 □ Chính trị 
□ Tôn giáo 
□ Nhân văn 
□ Trung lập 

Tổ chức có liên kết với các tổ chức 
khác?  

□ Có, tổ chức mẹ:  
 (nêu số ID trên EuropeAid:…………………………) 
□ Có, tổ chức con 
□ Có, tổ chức chị em / trong mạng lưới2 
□ Không, la tổ chức độc lập 

1.1.1. Loại hình tổ chức 
 
Loại hình tổ 
chức3 

Công 
□ Hành chính công  
□ Đại diện của Chính quyền tại địa 
phương 
□ Tổ chức quốc tế 
□ Thể chế luật pháp 
□ Chính quyền địa phương 
□ Cơ quan triển khai 
□ Trường đại học/Tổ chức giáo dục 
□ Viện nghiên cứu 
□ Cơ quan nghiên cứu 
□ Quỹ 
□ Hiệp hội 
□ Truyền thông 
□ Mạng lưới/Liên hiệp 
□ Tổ chức Chuyên môn/Ngành 
□ Công đoàn 
□ Tổ chức văn hóa 
□ Tổ chức thương mại 

Tư 
 
  Cơ quan triển khai 
  Trường đại học/Tổ chức giáo dục   
  Viện nghiên cứu  
  Cơ quan nghiên cứu  
  Quỹ  
  Hiệp hội  
  Truyền thông  
  Mạng lưới/Liên hiệp   
  Tổ chức Chuyên môn/Ngành  
  Công đoàn  
  Tổ chức văn hóa  
  Tổ chức thương mại  
  Các tổ chức ngoài chính phủ khác  
 

 

                                                 
1 Please choose only one set of values. 
2 E.g. confederation / federation / alliance. 
3 Please specify (1) the sector to which your organisation belongs, as defined in its statutes (or equivalent 

document): public (established and/or funded by a public body) OR private (established and/or funded by a 
private entity); (2) in the appropriate column, the category to which your organisation belongs (one choice 
only). 
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□ 11   Giáo dục 
□  111   Giáo dục, không nêu rõ cấp 
□   11110   Chính sách giáo dục & Quản lý hành chính 
□   11120   Cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo 
□   11130   Sư phạm 
□   11182   Nghiên cứu giáo dục 
□  112   Giáo dục cơ sở 
□   11220   Tiểu học 
□   11230   Kỹ năng sống cơ bản cho thanh niên và người lớn tuổi 
□   11240   Giáo dục mầm non 
□  113   Trung học 
□   11320   Trung học cơ sở 
□   11330   Đào tạo nghề 
□  114   Phổ thông trung học 
□   11420   Phổ thong trung học 
□   11430   Công nghệ tiên tiến & Đào tạo về quản lý 
□ 12   Y tế 
□  121   Ý tế chung 
□   12110   Chính sách y tế & Quản lý hành chính ngành y 
□   12181   Giáo dục/đào tạo y tế 
□   12182   Nghiên cứu y tế  
□   12191   Dịch vụ y tế 
□  122   Y tế cơ bản 
□   12220   Chăm sóc y tế cơ bản 
□   12230   Hạ tầng y tế cơ bản 
□   12240   Dinh dưỡng cơ bản 
□   12250   Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm 
□   12261   Giáo dục về sức khỏe 
□   12281   Phát triển nhân lực y tế 

Tổ chức xin tài trợ: Năng lực quản lý và 
triển khai dự án

Tương tự như đối với PADOR nhưng theo 
một format khác
Kinh nghiệm theo lĩnh vực
Kinh nghiệm theo khu vực địa lý
Các nguồn lực 

Số liệu tài chính – dựa trên tính toán lỗ/lãi và 
bảng cân đối
Các nguồn thu
Nhân sự
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Lĩnh vực Số năm kinh 
nghiệm

Kinh nghiệm trong 
7 năm qua

Số dự án thực hiện 
trong 7 năm qua

Số tiền tài trợ (ngàn 
Euro) trong 7 năm qua

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ 1 đến 5
□ 6 đến 10
□ 11 đến 20
□ 21 đến 50
□ 51 đến 200
□ 200 đến 500
□ 500+

□ Dưới 1
□ 1 đến 5
□ 5 đến 20
□ 20 đến 50
□ 50 đến 100
□ 100 đến 300
□ 300 đến 1.000
□ 1000+
□ Không xác định

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ 1 đến 5
□ 6 đến 10
□ 11 đến 20
□ 21 đến 50
□ 51 đến 200
□ 200 đến 500
□ 500+

□ Dưới 1
□ 1 đến 5
□ 5 đến 20
□ 20 đến 50
□ 50 đến 100
□ 100 đến 300
□ 300 đến 1.000
□ 1000+
□ Không xác định 

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ 1 đến 5
□ 6 đến 10
□ 11 đến 20
□ 21 đến 50
□ 51 đến 200
□ 200 đến 500
□ 500+

□ Dưới 1
□ 1 đến 5
□ 5 đến 20
□ 20 đến 50
□ 50 đến 100
□ 100 đến 300
□ 300 đến 1.000
□ 1000+
□ Không xác định 
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Kinh nghiệm 
theo khu vực 

địa lý (quốc gia 
hoặc vùng)

Số năm kinh 
nghiệm 

Số dự án triển 
khai tại khu 

vực trong vòng 
7 năm qua  

Số tiền (ngàn 
euro) đầu tư vào 
khu vực trong 7 

năm qua 

Danh sách sơ bộ các 
khu vực địa lý

Châu Âu - EU
Châu Âu – ngoài EU
Đông Âu
Trung Mỹ
Nam Mỹa
Đông Nam Á
Đông Bắc Á
Nam Á
Trung Á
Địa Trung Hải
Vùng Vịnh
Đông Phi
Trung Phi
Tây Phi
Nam Phi
Indian Ocean
Caribbean
Pacific

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ 1 đến 5
□ 6 đến 10
□ 11 đến 20
□ 21 đến 50
□ 51 đến 200
□ 200 đến 500
□ 500+

□ Dưới 1
□ 1 đến 5
□ 5 đến 20
□ 20 đến 50
□ 50 đến 100
□ 100 đến 300
□ 300 đến 
1.000
□ 1000+
□ Không xác 
định

□ Dưới 1
□ từ 1 đến 3 
□ từ 4 đến 7

□ trên 7

□ 1 đến 5
□ 6 đến 10
□ 11 đến20
□ 21 đến 50
□ 51 to 200
□ 200 to 500
□ 500+

□ Dưới 1
□ 1 đến 5
□ 5 đến 20
□ 20 đến 50
□ 50 to 100
□ 100 to 300
□ 300 to 1.000
□ 1000+
□ Unknown

□ Less than 1 year
□ 1 to 3 years
□ 4 to 7 years
□ 7 years +

□ 1 to 5
□ 6 to 10
□ 11 to 20
□ 21 to 50
□ 51 to 200
□ 200 to 500
□ 500+

□ Less than 1
□ 1 to 5
□ 5 to 20
□ 20 to 50
□ 50 to 100
□ 100 to 300
□ 300 to 1.000
□ 1000+
□ Unknown
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Năm Nguồn % (tổng năm phải bằng 
100 %) 

Số thành viên nộp 
phí (nguồn = phí 

thành viên) 

N □ EU   N/A 
N □ Các cơ quan chính phủ của các 

nước thành viên 
 N/A 

N □ Cơ quan chính phủ của các nước 
thứ ba 

 N/A 

N □ LHQ  N/A 
N □ Các tổ chức quốc tế khác  N/A 
N □ Khu vực tư nhân  N/A 
N □ Phí thành viên   
N □ Khác (nêu rõ): ……………  N/A 
N Tổng 100 % N/A 

 
Năm Nguồn % (tổng năm phải 

bằng 100 %) 
Số thành viên nộp phí 

(nguồn = phí thành 
viên) 

N — 1 □ EU   N/A 
N — 1 □ Các cơ quan chính phủ của các 

nước thành viên  
 N/A 

N — 1 □ Cơ quan chính phủ của các nước 
thứ ba  

 N/A 

N — 1 □ LHQ   N/A 
N — 1 □ Các tổ chức quốc tế khác   N/A 
N — 1 □ Khu vực tư nhân   N/A 
N — 1 □ Phí thành viên    
N — 1 □ Khác (nêu rõ): ……………  N/A 
N — 1 Tổng  100 % N/A 
N — 2 □ Các cơ quan chính phủ của các 

nước thành viên 
 N/A 

N — 2 □ Cơ quan chính phủ của các nước 
thứ ba 

 N/A 

N — 2 □ LHQ  N/A 
N — 2 □ Các tổ chức quốc tế khác  N/A 
N — 2 □ Khu vực tư nhân  N/A 
N — 2 □ Phí thành viên  N/A 
N — 2 □ Khác (nêu rõ): ……………   
N — 2 Tổng  N/A 
N — 2 Total 100 % N/A 
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Kiểu nhân viên Được trả lương Không được trả 
lương

Nhân viên tại trụ sở: tuyển dụng và 
làm việc tại trụ sở (đạt tại Quốc gia 
phát triển) 

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và  < 100

□ > 100

□ N/A

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và d < 
100

□ > 100

□ N/A
Nhân viên làm việc tại nước ngoài: 
tuyển dụng tại trụ sở (đặt tại Quốc gia 
phát triển và làm việc tại Quốc gia 
đang phát triển 

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và < 100

□ > 100

□ N/A

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và < 100

□ > 100

□ N/A
Nhân viên tại chỗ: tuyển dụng và làm 
việc tại Quốc gia đang phát triển 

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và < 100

□ > 100

□ N/A

□ < 10

□ > 10 và < 50

□ > 50 và < 100

□ > 100

□ N/A
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Tên Nghề nghiệp Chức vụ Quốc tịch Tham gia Ban từ 
năm 

Mr     

Ms     

 

Tổ chức đồng xin tài trợ: Nhận diện và 
Hồ sơ

Tương tự như đối với Tổ chức xin tài trợ! 
Xem phần trên...

Giấy ủy quyền cho phép Tổ chức xin tài 
trợ thay mặt nộp hồ sơ 
Phải được hoàn thiện cho mỗi tổ chức 
đồng xin tài trợ 
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Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức đồng xin tài trợ) 
Tổ chức đồng xin tài trợ ủy quyền cho Tổ chức xin tài trợ <nêu rõ tên tổ chức>  thay mặt nộp hồ sơ 
xin tài trợ và ký hợp đồng tài trợ tiêu chuẩn (Phụ lục A của Hướng dẫn xin tài trợ, “hợp đồng tài trợ”) 
với <nêu rõ tên Bên liên quan hợp đồng> ("Bên liên quan hợp đồng"), đồng thời, đại diện để xử lý tất 
cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng tài trợ. 

Tôi đã đọc và thông qua nội dung của đề xuất nộp cho Bên trao hợp đồng. Tôi sẽ có trách nhiệm tuân 
thủ các nguyên tắc thực hành tốt liên quan đến hợp tác. 

 

Tên:  

Tổ chức:  

Vị trí:  

Chữ ký  

Ngày và nơi ký:  
 

Chi nhánh/thành viên liên minh: Mô tả và 
Hồ sơ

Tương tự như với nhận diện và mô tả đối 
với Tổ chức xin tài trợ! 
Nêu cụ thể tổ chức liên minh (tổ chức xin 
tài trợ/đồng xin tài trợ)
Ký Tuyên bố để công nhận các nguyên 
tắc đề ra bởi Các bên tham gia hợp đồng 
=> nhằm đảm bảo dự án chạy suôn sẻ 
Phải được hoàn thiện cho mỗi chi 
nhánh/thành viên liên minh 
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Cộng sự: Mô tả và Hồ sơ

Bảng biểu mới...!
Kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự
Kinh nghiệm hợp tác với Tổ chức xin tài 
trợ
Vai trò và sự tham gia vào quá trình chuẩn 
bị và triển khai dự án đề xuất
Phải được hoàn thiện cho mỗi Cộng sự 
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 Cộng sự 1 

Tên đăng ký đầy đủ   

Số ID trên Aid1  

Nước đăng ký  

Tình trạng pháp lý2  

Địa chỉ chính thức  

Liên hệ  

Số ĐT: mã nước+mã vung+số  

Số Fax: mã nước+mã vung+số   

E-mail   

Số nhân viên  

Các nguồn lực liên quan  

Kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự, liên quan 
đến vai trò triển khai dự án đề xuất  

 

Kinh nghiệm hợp tác với tổ chức xin tài trợ   

Vai trò và sự tham gia vào việc xây dựng sự án đề 
xuất 

 

Vai trò và sự tham gia vào việc triển khai dự án đề 
xuất  

 

 

                                                 
1 This number is available to an organisation which registers its data in PADOR. For more information and to 

register, please visit http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm. 
2 E.g. non-profit, governmental body, or international organisation. 
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1 CHECKLIST CỦA HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ 
<SỐ THAM CHIẾU CỦA MỜI GỌI ĐỀ XUẤT + TÊN MỜI GỌI ĐỀ XUẤT + DÒNG NGÂN 

SÁCH> 

DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH Do tổ chức xin tài trợ điền 

Tên tổ chức xin tài trợ  

Số ID trên EuropeAid   

Quốc tịch1/Quốc gia và ngày đăng ký2  

Số giấy tờ chứng minh Tư cách pháp 
nhân3 

 

Tình trạng pháp lý4  

Tổ chức đồng xin tài trợ5 
 
 

Tên/Số ID trên EuropeAid: 
Quốc tịch/Quốc gia đăng ký: 
Tình trạng pháp lý: 

 

                                                 
1 For individuals. 

2 For organisations. 

3 If the applicant has already signed a contract with the European Commission. 

4 E.g. non-profit, governmental body, or international organisation. 
5 Add as many rows as Co-applicants 
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TRƯỚC KHI GỬI ĐỀ XUẤT, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH DẤU XEM ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ SAU Đánh dấu ở dưới

Tên đề xuất: <tên dự kiến> Có Không

PHẦN 1 (HÀNH CHÍNH)
1. Sử dụng dúng mẫu hồ sơ xin tài trợ. 
2. Đã điền và ký Tờ khai tổ chức xin tài trợ.

3. Đề xuất được đánh máy và trình bày bằng tiếng < Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha> Trong trường hợp 
cho phép sử dụng hơn một thứ tiếng, đề xuất sẽ được soạn thảo bằng ngôn ngữ thông dụng nhất ở quốc gia mà 
dự án sẽ được triển khai.

4. Đã đủ 1 bản gốc và <X bản sao)>

5. Đã đưa vào một bản điện tử của đề xuất (CD-Rom)

6. Mỗi tổ chức đồng xin tài trợ đã điền và ký giấy ủy quyền, giấy ủy quyền đã được đưa vào hồ sơ. [Nếu tổ chức 
đồng xin tài trợ không ủy quyền: <Viết ‘Không phù hợ’ (NA) nếu không có tổ chức đồng xin tài trợ)>]

8. Ngân sách đã được đưa vào và trình bày theo format yêu cầu, nêu rõ số tiền <bằng đồng EUR/đồng tiền nước sở 
tại>.

9. Khung logic đã được điền và đưa vào hồ sơ.

PHẦN 2 (TÍNH HỢP LỆ)
10. Thời gian triển khai dự án từ <X tháng> đến <X tháng> (mức tối thiểu và tối đa cho phép).
11. Yêu cầu đóng góp từ <X EURO/tiền tệ khác> đến <X EURO/tiền tệ khác> (mức tối thiểu và tối đa cho phép).

12. Yêu cầu đóng góp từ <X %> đến <X %> của tổng chi phí hợp lệ ( mức tối thiểu và tối đa cho phép).

13. Tổng số tiền tài trợ yêu cầu dựa trên các phương án chi phí giản lược không vượt quá <60 000 EUR  /nêu trong 
mục 2.1.4 của Hướng dẫn xin tài trợ> đối với mỗi tổ chức xin tài trợ.

[Đối với mời gọi đề xuất hạn chế: 14. Yêu cầu đóng góp không được thay đổi quá 20% so với tổng số tiền yêu cầu ở 
bước Tóm tắt đề xuất.]
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Tờ khai Tổ chức xin tài trợ:

Ký bởi Tổ chức xin tài trợ: nó liên quan 
đến tổ chức và đến quan hệ đối tác! 
Kiểm tra tính hợp lệ dựa trên Tờ khai và 
các tài liệu hỗ trợ yêu cầu cung cấp 
Bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa tờ khai và 
các tài liệu hỗ trợ cũng có thể là lý dó đầy 
đủ để từ chối đề xuất
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1 TỜ KHAI TỔ CHỨC XIN TÀI TRỢ  
Tổ chức xin tài trợ, đại diện bởi người ký dưới đây, được tổ chức xin tài trợ ủy quyền, trong khuôn 
khổ của mời gọi đề xuất này, thay mặt cho các tổ chức đồng tài trợ và đối tác, nếu có, tuyên bố  

   tổ chức xin tài trợ có các nguồn thu và năng lực chuyên môn và trình độ như nêu ở 
Mục 2 của Hướng dẫn xin tài trợ; 

   tổ chức xin tài trợ có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ nêu trong tuyên bố hợp tác 
của hồ sơ xin tài trợ và tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt trong hợp tác; 

   tổ chức xin tài trợ trực tiếp có trách nhiệm xây dựng, quản lý và triển khai dự án với 
các tổ chức đồng xin tài trợ và đối tác, nếu có, và không đóng vai trò trung gian; 

   nếu mức tài trợ vượt quá 60.000 Euro tổ chức xin tài trợ cùng với các tổ chức đồng 
xin tài trợ và đối tác sẽ tham gia đấu thầu, như nêu trong Mục 2.3.3 của Hướng dẫn thực hành 
thủ tục hợp đông tài trợ tại nước ngoài của EU (có trên trang web: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm. Ngoài ra, công 
nhận rằng nếu không tham gia đấu thầu sẽ bị loại, như trong mục 2.3.5 của Hướng dẫn thực 
hành; 

   tổ chức xin tài trợ cùng với các tổ chức đồng xin tài trợ và đối tác (nếu có) có nhiệm 
vụ gửi các tài liệu hỗ trợ ngay khi được yêu cầu, như nêu trong mục 2.4 Hướng dẫn xin tài trợ; 

   tổ chức xin tài trợ cùng với các tổ chức đồng xin tài trợ và đối tác (nếu có) đáp ứng 
các tiêu chí hợp lệ như đề ra trong mục 2.1.1 và 2.1.2 của Hướng dẫn xin tài trợ; 

   nếu được đề xuất nhận tài trợ, tổ chức xin tài trợ chấp nhận các điều kiện hợp đồng 
như nêu trong Phụ lục Hợp đồng tiêu chuẩn của Hướng dẫn xin tài trợ (phụ lục G); 

   tổ chức xin tài trợ cùng với các tổ chức đồng xin tài trợ và đối tác nhận thức được 
rằng, vì mục đích bảo vệ các lợi ích tài chính của EU, dữ liệu cá nhân của họ sẽ được chuyển 
cho vụ kiểm toán nội bộ, Tòa án kiểm toán châu Âu, Ban Tài chính không hợp lệ và Vụ chống 
gian lận châu Âu. 

….. 
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Bảng đánh giá:

Được Các bên tham gia hợp đồng sử 
dụng để ghi lại kết quả đánh giá
Kiểm tra tính hợp lệ về mặt hành chính 
Tóm tắt đề xuất được đánh giá
Hồ sơ xin tài trợ được đánh giá
Kiểm tra tính hợp lệ
Quyết định
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1 BẢNG ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ HOÀN CHỈNH  
(DO CƠ QUAN GIAO THẦU SỬ DỤNG) 

 CÓ KO 
Mời gọi đề xuất mở: [MỞ ĐỀ XUẤT &KIỂM TRA HÀNH CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÓM 
TẮT ĐỀ XUẤT 

  

1. Nộp đúng hạn.   
2. Checklist hồ sơ đầy đủ đã được điền đầy đủ   
Kiểm tra hành chính đã hoàn thành: 
Ngày: 
QUYẾT ĐỊNH: 
A. Ban chấm đề xuất đã quyết định đánh giá và duyệt Tóm tắt đề xuất về mặt hành chính  

  

B. Ban chấm đề xuất quyết định đề xuất đánh giá hồ sơ hoàn chỉnh.   
Tóm tắt đề xuất được đánh giá bởi: 

Ngày: ] 
  

Mời gọi đề xuất hạn chế: [MỞ ĐỀ XUẤT & KIỂM TRA HÀNH CHÍNH    

1. Nộp đúng hạn.   

2. Checklist hồ sơ đầy đủ đã được điền đầy đủ.   

QUYẾT ĐỊNH: 
Ban chấm đề xuất đã quyết định đánh giá và duyệt Tóm tắt đề xuất về mặt hành chính  

  

Kiểm tra hành chính đã hoàn thành: 

Ngày: 
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Một số gợi ý 
Đọc kỹ Hướng dẫn xin tài trợ, nhiều lần 
nếu cần thiết. 

Thành lập một nhóm đặc trách trong tổ 
chức với nhiệm vụ rõ ràng và thời hạn cho 
trước

Dành thời gian để kiểm tra lại toàn bộ hồ 
sơ
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Một số gợi ý:

Để tạo niềm tin, đảm bảo có một nhóm 
các tổ chức đồng xin tài trợ, cùng với họ 
và các bên liên quan khác xây dựng đề 
xuất theo cách các bên cùng tham gia!

Nên đưa ra kế hoạch rõ ràng (ma trận 
khung logic)

Có thể tính toán chi phí (đề xuất tài chính)
92
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