Quỹ Đổi mới nông nghiệp tại ASEAN (AIF)
Mẫu đề xuất ý tưởng

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ TỔ CHỨC
Tên tổ chức
Người liên hệ
Điện thoại
E-mail
Website

Năm thành lập tổ chức
Vốn đăng ký
Thành viên ban quản lý và
trách nhiệm
Số lượng nhân viên
Loại hình doanh nghiệp

Các sản phẩm chính
Sản lượng hàng năm (tấn)
Các thị trường chính
Tỷ lệ doanh số
bán ra

Doanh thu xuất
khẩu (USD) (nếu
có)

Trong nước%
Xuất khẩu%

2018
2019

Thị trường mục tiêu
Doanh số bán kỳ
vọng (USD)

2020
2021

Tổ chức nông dân
Doang nghiệp xuất khẩu
Khác, vui lòng ghi rõ:

Doanh nghiệp chế biến
Cung cấp dịch vụ

MÔ TẢ Ý TƯỞNG

(Tối đa 1.000 chữ)
Ý tưởng Ông/Bà đang tìm nguồn hỗ trợ là gì? Và cần hỗ trợ gì để triển khai ý tưởng?
• Phân tích bối cảnh: xác định vấn đề/ cơ hội mà Ông/Bà muốn giải quyết.
• Phác thảo đề xuất Ý tưởng của Ông/Bà và ý tưởng đó giải quyết vấn đề/ cơ hội nêu trên thế nào?
• Chỉ ra các lĩnh vực trọng tâm của Ý tưởng đó. Ví dụ: sản xuất và chế biến, các giải pháp kỹ thuật số, tiếp thị và tiếp cận thị
trường, hợp tác trong chuỗi giá trị.
• Xác định thị trường cho sản phẩm đổi mới sáng tạo của ông/bà (ví dụ: phân khúc thị trường, nhóm khách hàng cụ thể, vv…)
• Những lợi ích trực tiếp của ý tưởng đối với tổ chức của Ông/Bà
• Những lợi ích trực tiếp và gián tiếp của ý tưởng đối với đối tác kinh doanh của Ông/Bà
• Những đầu tư cụ thể cần thiết để xây dựng ý tưởng.
• Ước tính chi phí cần hỗ trợ từ Quỹ, và nguồn lực đóng góp từ phía tổ chức Ông/Bà

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ TÍNH BỀN VỮNG
Cam kết kinh doanh của Ông/Bà hướng tới sự bền vững, vui lòng giải thích ý tưởng của Ông/Bà đáp ứng các tiêu chí lựa chọn ra
sao(*)
(Tối đa 500 chữ)
Tại sao Quỹ nên hỗ trợ tổ chức và ý tưởng của Ông/Bà?
•Tầm nhìn của tổ chức
•Mối quan hệ với các hộ nông dân nhỏ
•Kế hoạch mở rộng ý tưởng sáng tạo trong tương lai
•Ý tưởng của ông/bà tạo ra những lợi ích gì cho các chuỗi giá trị, cộng đồng (tác động xã hội), và môi trường?
•Ý tưởng của ông/bà đổi mới sáng tạo như thế nào?
•Ý tưởng của ông/bà có thể được lặp lại và nhân rộng ra sao?
(*)Các đề xuất được đánh giá dựa vào điều kiện tiên quyết của các ứng viên và các tiêu chí lựa chọn đề xuất. Kêu gọi đề xuất ở
mỗi quốc gia khác nhau có thể sẽ có các tiêu chí bổ sung, vui lòng tham khảo thông tin được cung cấp ở mỗi quốc

LIÊN HỆ
Vui lòng gửi bản trình bày Ý tưởng tới địa chỉ agrinnovationfund@giz.de
Chúng tôi mong nhận được các Ý tưởng sáng tạo của Ông/Bà!
Không có quyền lợi pháp lý nào về nguồn tài trợ của chương trình này.
Dữ liệu Ông/Bà cung cấp sẽ được lưu để phục vụ cho việc trao đổi và xử lý thông tin trong phạm vi GIZ.

TIÊU CHÍ TIÊN QUYẾT LỰA CHỌN ỨNG VIÊN
Các tiêu chí kỹ thuật
• Là tổ chức nông dân có tư cách pháp nhân; hoặc
• Doanh nghiệp có ít nhất một nhân viên làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiếp thị hoặc bán sỉ/
bán lẻ; hoặc
• Doanh nghiệp có ít nhất một nhân viên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và các lĩnh vực khác.
• Chứng minh được năng lực thực hiện và dẫn dắt dự án
• Hiện tại đang tham gia hoặc có kế hoạch chuyển giao như một phần của dự án sang các sản phẩm/
thực hành nông nghiệp bền vững
• Sẵn sàng có đóng góp ngân sách đối ứng tương đương với ngân sách xin tài trợ—hoặc bằng tiền hoặc
bằng hiện vật
• Nguồn tài trợ chỉ áp dụng đối với bốn quốc gia: Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, Việt Nam
• Tại Việt Nam: Nguồn tài trợ chỉ áp dụng cho chuỗi giá trị vải thiều Bắc giang và chuỗi giá trị xoài
Sơn La đang áp dụng tiêu chuẩn VietGAP
Trách nhiệm xã hội và môi trường
• Chứng minh cam kết thực hành kinh doanh bền vững và bao trùm
• Sẵn sàng hoạt động vì lợi ích chung trong chuỗi giá trị, nhất là các hộ nông dân nhỏ, các tổ chức sản
xuất, thanh niên và phụ nữ
• Các phương pháp tiếp cận đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và hiệu quả sản xuất,
giảm phát thải khí nhà kính và/hoặc khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
Có khả năng tạo ra tác động
Đề xuất cần mô tả được ý tưởng có thể tác động tích cực (trực tiếp hay gián tiếp) tới
khả năng phục hồi và bền vững trong chuỗi giá trị tại một hoặc nhiều quốc gia tập trung
Tính đổi mới sáng tạo
Các đề xuất cần đưa ra những ý tưởng sáng tạo về hệ thống và sản phẩm chưa
được triển khai trong khu vực, quốc gia, hoặc vùng
Tính bao trùm
Ưu tiên các đề xuất kêu gọi sự tham gia và tạo ra giá trị cho thanh niên và phụ nữ trong
cộng đồng
Khả năng lặp lại
Ưu tiên các đề xuất có thể lặp lại ở các khu vực, quốc gia, và vùng khác nhau
Khả năng nhân rộng
Ưu tiên các đề xuất có tầm nhìn trong tương lai nhân rộng hệ thống hoặc sản phẩm
được xây dựng trong phạm vi Dự án

