ກອງທຶນ ສົ່ ງເສີມນະວັດຕະກໍາທາງດ້ ານກະສິກໍາໃນອາຊຽນ
ແບບຮ່ າງແນວຄິດໂຄງການ

ກອງທຶນ ສົ່ ງເສີມນະວັດຕະກໍາທາງດ້ ານກະສິກໍາ ໃນອາຊຽນ
• ໃຫ້ ການສະໜ
ັ ບສະໜູ ນການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຫາທາງແກ້ ໄຂປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ຍືນຍົງໃນຕ່ ອງໂສ້ ມູນຄ່ າສິນຄ້ າກະສິກໍາ;
• ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ ານນະວັດຕະກໍາ, ລະບົບ, ເຄ່ື ອງມື, ປັບປຸງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີ ດີ ທ່ີ ມີຢູ ່ ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ ເປັນມິດຕ່ໍ ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ ແລະ ຊ່ ວຍໃນການປັບຕົວໃຫ້ ເຂ້ົ າ
ກັບການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້ າອາກາດ;
• ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນຄູ ່ ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ ໃນການເພ່ີ ມທະວີົົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນໍາໃຊ້
ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊ່ ຽວຊານຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ເງິນທຶນ ເພ່ື ອບັນລຸເປ້ົ າໝາຍດ້ ານນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ;
• ການເປັນຄູ ່ ຮ່ວມມືລະຫວ່ າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ການຮ່ ວມມືກັນ ຊຶ່ງສະໜ
ັ ບສະໜູ ນໂດຍ ອົງການ GIZ;
• ໃຫ້ ການສະໜ
ັ ບສະໜູ ນເງິນທຶນໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການໃນສີ່ປະເທດ: ກໍາປູ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ;
• ແນວຄິດໂຄງການທ່ີ ສະເໜ
ີ ແມ່ ນນຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ອອກແບບຮ່ ວມກັນກັບຄູ ່ ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ, ອົງການ

GIZ ແລະ ົູ້ ສະນະການຄັດເລືອກໃນແຕ່ ລະປະເທດ;
• ົູ້ ຊະນະກອງທືນສາມາດຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍົ່ ານົູ້ ສະໜອງການໃຫ້ ບໍລິການທ່ີ ເອ້ີ ນວ່ າບຸກຄົນທີສາມໄດ້ ;
• ສາມາດປະກອບສ່ ວນເງິນທຶນຕໍ່ບົດສະເໜ
ີ ໂຄງການໜ່ຶ ງສູ ງເຖິງ 20.000 ເອີໂຣ, ແລະ ສູ ງສຸດ 40.000 ເອີໂຣໃນກໍລະນີ
ທີ່ບົດສະເໜີໂຄງການສະແດງເຫດົົນໄດ້ ດີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ເຂ້ົ າໃນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ປຶກສາ, ການສ້ າງຂີດຄວາມສາມາດ, ວັດສະ
ດຸອຸປະກອນຕ່ າງໆ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫື ອທາງດ້ ານເຕັກນິກ;
• ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ປະກອບສ່ ວນສົມທົບທຶນຈາກົູ້ ສະໝ
ັ ກຂໍທຶນ ຈະເປັນເງິນ ຫື ວັດຖຸປັດໄຈອ່ື ນໆທີ່ບ່ໍ ແມ່ ນເງິນກໍໄດ້ ,

ຕົວຢ່ າງ, ຖ້ າຫາກ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ ນ 36.000 ເອີໂຣ, ການປະກອບສ່ ວນສູ ງສຸດຈາກກອງທຶນ
ຈະແມ່ ນ 18.000 ເອີໂຣ.

ໃຜສາມາດສະໝ
ັ ກຂໍທຶນໄດ້ ?

ອົງການຈັດຕ້ັ ງົູ້ ົະລິດ
ຂະໜາດນ້ ອຍ

ົູ້ ປຸງແຕ່ ງ ແລະ
ົູ້ ສ່ົ ງອອກ

ົູ້ ຈັດຈໍາໜ່ າຍ

ົູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສະໜອງປັດ
ໄຈການົະລິດກະສິກໍາ

ມາດຖານທົ່ ວໄປຂອງຜ້ ສະໝ
ັ ກຂໍທຶນ
ກະລຸນາລະບຸເນ້ື ອໃນດ່ັ ງລຸ່ມນ້ີ :
• ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍ ກ່ ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັ ງຂອງທ່ ານ ໂດຍການຕ່ື ມຂ້ໍ ມູ ນໃສ່ ໃນແບບຮ່ າງ
• ແນວຄິດໂຄງການທ່ີ ທ່ ານຕ້ ອງການໃຫ້ ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນ ແລະ ທ່ ານຕ້ ອງການການສະໜັບສະໜູ ນດ້ ານໃດໃນ
້
ການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ
•
*ບົດສະເໜີໂຄງການ ຖືກປະເມີນົົນ ອີງຕາມມາດຖານເທີ່ຕ້ ອງົ່ ານຂອງົູ້ ສະໝັກຂໍທຶນ ແລະ ມາດຖານການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການຂອງກອງທຶນກໍານົດໄວ້ .

ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍ ກົ່ ຽວກັບອງການຈັດຕ້ັ ງຂອງການ
ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ
ົູ້ ຕິດຕໍ່
ເບີໂທລະສັບ
ອີເມວ
ເວັບໄຊ້ :
ປີສ້ າງຕັ້ງ
ທຶນຈົດທະບຽນ

ທີມຄຸ້ມຄອງຈັດການ & ຄວາມ
ຮັບົິດຊອບ
ຈໍານວນພະນັກງານ
ອົງການຈັດຕັ້ງົູ້ ົະລິດ
ົູ້ ສ່ົ ງອອກ
ອ່ື ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ:

ປະເພດທຸລະກິດ

ົະລິດຕະພັນຕ້ົ ນຕໍ
ຄວາມສາມາດໃນການົະລິດຕໍ່ປີ
(ໂຕນ)
ຕະຫາດຫັ ກ
ສ່ ວນແບ່ ງຕະຫາດ
ລາຍຮັບສົ່ງອອກ
(USD) (ຖ້ າມີ)

ພາຍໃນ %
ສ່ົ ງອອກ %
2018

2019

ຕະຫາດເປ້ົ າໝາຍ
ຍອດຂາຍທ່ີ ຄາດໄວ້
(USD)

2020
2021

ົູ້ ປຸງແຕ່ ງເອກະຊົນ
ົູ້ ສະໜອງບໍລິການ

ໝາຍເຫດ: ຖ້ າທ່ ານບໍ່ສາມາດຕ່ື ມຟອມເນື່ອງຈາກມີບັນຫາເລ່ື ອງປະເພດຕົວອັກສອນກະລຸ ນາ download link | Adobe website

ແນວຄິດຂອງໂຄງການ
 ະລຸນາຂຽນແນວຄວາມຄິດສະບັບຫຍ້ໍ ຂອງທ່ານໃສ່ ບ່ອນນ້ີ (ສຸ ງສຸດບ່ໍ ກາຍ1,000ຄໍາ)
ກ

-ທ່ ານກໍາລັງຄິດຫານະວັດຕະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາປະເພດໃດ?
-ການວິເຄາະສະພາບການ:ລະບຸ ບັນຫາ/ໂອກາດທີ່ທ່ ານຕ້ ອງການແກ້ ໄຂ
-ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ ານແລະວິທີການແກ້ ໄຂບັນຫາ/ໂອກາດ
-ລະບຸ ພ້ື ນທ່ີ ຈຸ ດສຸ ມຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ ານເຊ່ັ ນ:ການຜະລິດແລະການປຸ ງແຕ່ ງ,ການແກ້ ໄຂບັນຫາດີຈີຕອນ,
ການຕະຫລາດແລະການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ,ການຮ່ ວມມືຕາມຕ່ ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ
-ກໍານົດຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດຕະກໍາຂອງທ່ ານ(ເຊັ່ນ:ສ່ ວນຕະຫຼາດ,ລູ ກຄ້ າສະເພາະ.)
-ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ ານຕ່ໍ ອົງກອນຫລືອົງການຈັດຕ້ັ ງຫລືທຸລະກິດຂອງທ່ ານ
-ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງແລະທາງອ້ ອມຕ່ໍ ຄູ ່ ຄ້າທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານ.
-ການລົງທືນສະເພາະທ່ີ ຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ
-ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໂດຍປະມານຂອງການສະໜັບສະໜູ ນທີ່ຕ້ ອງການຈາກກອງທຶນ,ແລະການສົບທົບຈາກສ່ວນຂອງທ່ ານເອງ

້ັ ນຂອງທຸລະກິດທົ່ ານ & ຄວາມຍືນຍງ
ຄວາມມົຸ່ ງໝ
ກະລຸນາຂຽນແນວຄວາມຄິດສະບັບຫຍ້ໍ ຂອງທ່ານໃສ່ ບ່ອນນ້ີ (ສຸ ງສຸດບ່ໍ ກາຍ500ຄໍາ)

-ເປັນຫຍັງກອງທືນຄວນຈະສະໜັບສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານຂອງທ່ານຫລືແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ?
-ວິໄສທັດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ
-ຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່ າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ
-ທ່ ານວາງແຜນແນວໃດເພ່ື ອຂະຫຍາຍນະວັດຕະກໍາໃນໄລຍະຍາວ?
-ແນວຄິດນະວັດຕະກໍາຊອງທ່ານມີຜົນຕໍ່ກັບຕ່ອງໂສ້ ມູນຄ່າ,ຕໍ່ຊຸມຊົນແລະຕໍ່ສ່ິ ງແວດລ້ອມແບບໃດ?
-ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານມີນະວັດຕະກໍາຢູ່ໃນຮຸບແບບໃດ?
-ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ ານສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ ຄືນຫື ຼ ປັບຂະຫຍາຍໄດ້ ແນວໃດ?



ມາດຖານທົ່ີ ຕ້ ອງຜົ່ ານຂອງຜ້ ສະໝ
ັ ກຂໍທຶນ
ມາດຖານທາງດ້ ານເຕັກນິກ
• ຕ້ ອງເປັນົູ້ ົະລິດທ່ີ ໄດ້ ຈົດທະບຽນແລ້ ວ ແລະ ມີສະມາຊິກຢ່ າງໜ້ ອຍທີ່ສຸດ 10 ຄົນ;
• ຕ້ ອງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ຂ້ຶ ນທະບຽນແລ້ ວ ໂດຍຢ່ າງໜ້ ອຍທີ່ສຸດມີພະນັກງານໜ
ຶ່ ງຄົນທ່ີ ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການ
ົະລິດ, ການປຸງແຕ່ ງ, ການຕະຫາດ ພາຍໃນ/ຂາຍຍົກ/ຂາຍຍ່ ອຍ; ຫື
່ຶ ງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນການໃຫ້
• ຕ້ ອງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ຂ້ຶ ນທະບຽນແລ້ ວ ໂດຍຢ່ າງໜ້ ອຍທ່ີ ສຸດມີພະນັກງານໜ
ບໍລິການ & ຂົງເຂດອ່ື ນໆ.
• ຕ້ ອງສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນໍາພາໂຄງການ;
່ຶ ງຂອງ
• ຕ້ ອງມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງທ່ີ ຈະຖ່ າຍທອດໃຫ້ ຄົນອ່ື ນ ຊ່ື ງມັນເປັນຈູ ດມຸ່ງໝາຍໜ
ໂຄງການ;
• ົູ້ ສະໝ
ັ ກຕ້ ອງມີຄວາມສະໜັກໃຈໃນການສົມທົບທຶນຂອງຕົນເອງເຂ້ົ າໃນກອງທຶນ ທ່ີ ໄດ້ ສະເໜີໄປແລ້ ວນ້ັ ນໃນຮູ ບ
ແບບເງິນ ຫື ເປັນວັດຖຸສ່ິ ງຂອງ;
• ກອງທຶນນ້ີ ແມ່ ນສະຫງວນໄວ້ ສະເພາະໃຫ້ ແກ່ ບັນດາປະເທດຈຸດສຸມທ່ີ ຄັດເລືອກເທ່ົ ານ້ັ ນ ຄື (CLMV)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ່ໍ ສັງຄມ & ສົ່ິ ງແວດລ້ ອມ
• ພັນທະສັນຍາທ່ີ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ ວນຮ່ ວມ;
• ຍິນດີທ່ີ ຈະເຮັດວຽກ ເພ່ື ອົົນປະໂຫຍດຮ່ ວມກັນໃນຕ່ ອງໂສ້ ການສະໜອງ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຊາວສວນຂະໜາດ
ນ້ ອຍ, ອົງການຈັດຕ້ັ ງົູ້ ົະລິດ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ ຍິງ;
• ແນວທາງຕ່ າງໆແມ່ ນເອື້ອອໍານວຍໃນການຫຸ ດົ່ ອນສານມົນລະພິດ GHG ແລະ/ຫື ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນການປັບຕົວໃຫ້
ເຂົ້າກັບການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດີນຢ້ າອາກາດ
• ຍິນດີແບ່ ງປັນປະສົບການ ແລະ ການຮຽນຮູ ້ ກັບບັນດາົູ້ ມີສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ ອງອື່ນໆ ົ່ ານການຮຽນຮູ ້ ແລກປ່ ຽນບົດຮຽນ
ຮ່ ວມກັນໃນຮູ ບແບບເພ່ື ອນ-ກັບ-ເພື່ອນ;
• ປະກອບສ່ ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການ
ມາດຖານຂອງການຄ
ັ ດເລ
ື ອກ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ
ແລະ
ຄວາມໝ້ັ ນຄົງດ້ ານສະບຽງອາຫານ.

ເງົ່ື ອນໄຂການຄັດເລືອກ
ທົ່ າແຮງທົ່ີ ພາໃຫ້ ເກີດຜນກະທບ
ບົດສະເໜີຂອງົູ້ ສະໜັກຄວນລະບຸວ່ າຈະສາມາດສ່ົ ງົົນກະທົບໃນທາງບວກ(ໂດຍກົງຫື ໂດຍທາງ
ອ້ ອມ)ແນວໃດ ຕ່ໍ ລະບົບຕ່ ອງໂສ້ ມູນຄ່ າໃນປະເທດໜ່ຶ ງ ຫື ປະເທດກຸ່ມເປ້ົ າໝາຍ
ນະວັດຕະກໍາ
ບົດສະເໜີໂຄງການ ຕ້ ອງນໍາໜ້ າທາງດ້ ານແນວຄິດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ສໍາລັບລະບົບ
ແລະ ົະລິດຕະພັນທ່ີ ຍັງບ່ໍ ທັນໄດ້ ຖືກຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດ, ປະເທດ, ຫື ພາກພື້ນ
ການມີສົ່ ວນຮົ່ ວມ
ບົດສະເໜີ ຕ່ າງໆຕ້ ອງສະແດງໃຫ້ ເຫັນວິທີການທ່ີ ຊາວໜຸ່ມ ແລະແມ່ ຍິງໃນຊຸມຊົນສາມາດມີ
ສ່ ວນຮ່ ວມແລະໄດ້ ຮັບົົນປະໂຫຍດຮ່ ວມກັນ
ສາມາດເຮັດຊ້ໍ າຄືນໄດ້
ບົດສະເໜີທີ່ເໝາະສົມຄວນມີລະດັບຄວາມສາມາດໃນການໜູ ນໃຊ້ ໃນຂົງເຂດ, ປະເທດ ຫື ພາກພ້ື ນອື່ນ

ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ
ບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ ມີ ວິໄສທັດສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍົະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບທ່ີ ພັດທະນາ
ຂ້ຶ ນພາຍໃຕ້ ກອງທຶນໃນອະນາຄົດໄດ້ .

ຕິດຕົ່ໍ
ສ່ົ ງແບບຮ່ າງແນວຄິດໂຄງການເຖິງ: agrinnovationfund@giz.de
ພວກເຮົາລໍຖ້ າທີ່ຈະໄດ້ ຮັບແນວຄິດໂຄງການນະວັດຕະກໍາຂອງທ່ ານຢູ ່ !
ບໍ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນການລະດົມທຶນຈາກໂຄງການນີ້.
ຂໍ້ມູ ນທີ່ທ່ ານໃຫ້ ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສ່ື ສານ ແລະ ການປະເມີນົົນຂ້ັ ນຕອນພາຍໃນ GIZ.

