Quỹ Đổi mới nông nghiệp tại ASEAN
Câu hỏi thường gặp

1. Đề xuất ý tưởng cần cụ thể như thế nào?
Bản đề xuất ý tưởng cần cụ thể nhất có thể trong số chữ giới hạn, đặc biệt chú trọng miêu tả cách đề
xuất ý tưởng xây dựng/ thúc đẩy mô hình sản xuất, tiếp cận thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn chất
lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm xoài ở tỉnh Sơn La
và vải thiều ở tỉnh Bắc Giang. Những ứng viên được lựa chọn vòng đầu tiên sẽ có cơ hội phát triển bản
đề xuất thành mô tả ý tưởng dự án cùng với đối tác nhà nước tại mỗi quốc gia – Cam-pu-chia, Lào, Myan-ma, và Việt Nam, và GIZ – bên triển khai Quỹ.
2. Đề xuất ý tưởng có nên chỉ tập trung vào một sáng kiến đổi mới cụ thể không, hay có thể bao gồm nhiều
sáng kiến?
Điều này tùy thuộc vào mỗi ứng viên. Đề xuất ý tưởng có thể là một sáng kiến đổi mới chung, với nhiều
sáng kiến phụ khác nhau. Nhưng cần đảm bảo mối liên kết giữa các sáng kiến nhỏ để tạo nên một sáng
kiến tổng thể. Nếu ứng viên cảm thấy có một sáng kiến nổi bật nhất, bản đề xuất nên tập trung vào đó.
3. Công ty thuộc sở hữu quốc tế có được nộp hồ sơ?
Có, tuy nhiên, các công ty thuộc sở hữu quốc tế cần chứng minh họ có liên kết tại địa phương với các tổ
chức sản xuất tại quốc gia mà Quỹ triển khai.
4. Một hồ sơ có thể được nộp bởi hai hoặc nhiều tổ chức không và khoản đối ứng từ ứng viên có thể
được cùng đóng góp với các tổ chức đó không?
Có, một ý tưởng có thể được xây dựng bởi nhiều đối tác, tuy nhiên, một đối tác duy nhất cần đứng ra
nộp bản ý tưởng để tránh trường hợp trùng lặp. Ngoài ra, thường chỉ nên giới hạn số đối tác tối đa là hai
bên sẽ cùng đóng góp và nhận hỗ trợ. Điều này để tránh trường hợp dự án trở nên quá phức tạp do có
sự tham gia của nhiều bên.
5. Liệu một tổ chức có thể nộp hai ý tưởng khác nhau?
Có, ứng viên có thể nộp nhiều hơn một ý tưởng nếu cảm thấy tự tin vào cả hai ý tưởng của mình. Tuy
nhiên, nên cân nhắc có thể kết hợp hai ý tưởng đó vào làm một để ý tưởng chính thêm thuyết phục hay
không.
6. Cụm “không phải quỹ dựa trên giải ngân tiền mặt” như thế nào?
Các đối tác sẽ không nhận hỗ trợ là tiền mặt. Quỹ sẽ không chuyển tiền cho ứng viên được lựa chọn. Thay
vào đó, đóng góp của Quỹ sẽ là hiện vật, nghĩa là Quỹ sẽ chi trả các khoản chi phí về tư vấn, xây dựng năng
lực, vật liệu, công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật (vui lòng xem thêm chi tiết ở câu số 8). Những khoản nêu trên
sẽ được thực hiện bởi Quỹ theo quy định của GIZ và sẽ thường bao gồm báo giá từ các bên cung cấp khác
nhau.
7. “Đóng góp đối ứng” nghĩa là gì?
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Các đối tác được chọn và Quỹ sẽ cùng nhau thiết kế dự án và đóng góp cho dự án một khoản tương
đương nhau, sử dụng nguồn tài nguyên của mỗi bên. Giá trị đóng góp từ đối tác phải bằng ít nhất 50%
tổng giá trị của dự án. Ví dụ, nếu ứng viên đang đề xuất đóng góp từ Quỹ 20.000 EUR, ứng viên cũng phải
đóng góp tối thiểu 20.000 EUR. Ứng viên không cần nộp ý tưởng với giá trị hỗ trợ tối đa từ Quỹ, ý tưởng
có thể cần ít tiền hơn mức tối đa.
8. Những hoạt động và chi phí nào được nhận hỗ trợ từ Quỹ?
Do Quỹ sẽ chi trả chi phí tư vấn, nâng cao năng lực, vật liệu, công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, hầu hết các
đóng góp sẽ bao gồm:
•

Chi phí cho các bên cung cấp dịch vụ cụ thể cho các hoạt động đã thống nhất

•

Chi phí cho các buổi tọa đàm, hội thảo, và các cơ sở vật chất khác phát sinh từ dự án

•

Chi phí tiến hành nghiên cứu và phổ biến thông tin, in ấn, vv...

•

Chi phí đi lại trực tiếp liên quan tới việc cải tiến vật liệu trồng, phát triển và phổ biến hoặc tổ
chức hội thảo

•

Máy móc và thiết bị cần thiết để làm thí nghiệm sáng kiến đổi mới (các thiết bị sẽ được chuyển
giao cho nông dân, các hộ nông dân, tổ chức phi chính phủ sau khi dự án kết thúc và sẽ không
thuộc sở hữu của các ứng viên)

•

Các chi phí liên quan tới quá trình thử nghiệm vật liệu trồng hoặc đầu vào hoặc mô hình triển
khai đã được cải tiến

•

Các phương pháp đo lường nâng cao năng lực (về mặt kỹ thuật, tổ chức, quản lý) cho các bên hỗ
trợ và các bên tham gia chuỗi giá trị được hỗ trợ

9. Chi phí cho nhân viên có được hoàn trả không?
Không, đóng góp từ Quỹ không chi trả/ hoàn trả chi phí cho nhân viên của các đối tác được lựa chọn. Do
các đóng góp đều là hiện vật, quỹ sẽ không được chuyển cho đối tác và Quỹ.
10. Khoản đóng góp từ đối tác có thể bằng hiện vật. Điều đó nghĩa là đóng góp của đối tác có thể là thời
gian làm việc?
Đúng vật, thời gian làm việc (chi phí nhân viên) dành cho các hoạt động dự án là một trong những hình
thức đóng góp phổ biến nhất từ đối tác được chọn. Những đóng góp khác có thể bao gồm chi phí đi lại,
chi phí tổ chức tập huấn/sự kiện, chi phí thiết bị, vv…
11. Về ngân sách, thời hạn mà quỹ sẽ được cung cấp cho đối tác được chọn và thời hạn quỹ cần được đối
ứng từ đối tác là bao giờ?
Thời gian thực hiện dự án sẽ được đề xuất bởi ứng viên, các dự án được lựa chọn cần triển khai tầm từ
tháng 4/tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Thời gian thực tế của mỗi dự án có thể
thay đổi, tối đa là 19 tháng thực hiện. Thời gian thực hiện dự án cũng là thời gian mà đối tác được chọn
cần đối ứng.
******************
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