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Mẫu đề xuất ý tưởng 

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ TỔ CHỨC 

Tên tổ chức 
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có) 

 

Doanh số bán kỳ 
vọng (USD) 

2020 

2021 

Tổ chức nông dân 
Doang nghiệp xuất khẩu 

Doanh nghiệp chế biến 
Cung cấp dịch vụ 

Khác, vui lòng ghi rõ: 

Thị trường mục tiêu

Tỷ lệ doanh số 
bán ra 



MÔ TẢ Ý TƯỞNG 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ TÍNH BỀN VỮNG 

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 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

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

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
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