
 
 
 

Tài trợ của Việt Nam & Phần Lan cho hợp 

tác đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
 

 
 

 

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Quỹ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần Lan 

(TEKES) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 08/3/2016, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt 
động hợp tác nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và 

Phần Lan.  

Mục đích của Bản ghi nhớ hợp tác là khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của 
hai nước tham gia các dự án chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu chung, thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hai bên cùng có lợi. 

Thông qua hoạt động kêu gọi dự án chung, Bộ KH&CN và Quỹ TEKES sẽ cùng xem xét tài 
trợ, hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ, 

phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới của doanh nghiệp tại Việt Nam và Phần Lan. 

Bộ KH&CN giao cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(NATEC) triển khai nội dung hợp tác cùng với Quỹ TEKES của Phần Lan. Hai đơn vị này 

cùng bàn bạc, đề xuất nội dung, phương thức tài trợ, hỗ trợ cho các dự án hợp tác giữa các 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực cụ thể.  



Chủ đề 
 

Các bên sẽ xem xét tài trợ cho doanh nghiệp của Phần Lan và Việt Nam tham gia các dự án đổi 

mới sáng tạo chung nhằm giải quyết vấn đề thách thức trong đời sống kinh tế - xã hội của mỗi 

nước hoặc nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường, mở rộng liên kết ngành và có tiềm 

năng thương mại hóa cao. Đối tượng tham gia dự án được hướng tới là các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (SMEs). Chủ đề được khuyến khích đối với các dự án hợp tác đổi mới sáng tạo gồm: 

1. Giải pháp về nước sạch hoặc thực phẩm an toàn vì sức khỏe con người 

2. Giải pháp xử lý chất thải 

3. Giải pháp công nghệ thông tin cho giáo dục  

và đào tạo đổi mới sáng tạo 

     Đối tượng tham gia  
 

Phía Việt Nam sẽ xem xét tài trợ cho đối tác Việt Nam tham gia dự án hợp tác với 

đối tác Phần Lan. Đối tác Việt Nam có thể là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ 

trợ đổi mới sáng tạo. Phía Phần Lan sẽ xem xét tài trợ cho đối tác là doanh nghiệp của 

Phần Lan tham gia dự án hợp tác với đối tác Việt Nam. Dự án hợp tác do doanh nghiệp 

của mỗi bên triển khai tại Việt Nam và/hoặc Phần Lan. Dự án có sự tham gia của nhóm 

liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng thử nghiệm, người sử dụng cuối 

cùng sẽ được ưu tiên xem xét. 

 

    Tiêu chí lựa chọn 
 

1. Ý tưởng của dự án phải có tính đổi mới sáng tạo với mục đích tạo ra sản phẩm, quy 

trình hoặc dịch vụ mới có tiềm năng thương mại hóa cao, có khả năng tạo ra tài sản trí 

tuệ hoặc mô hình kinh doanh mới; 

2. Dự án phải có sự tham gia của ít nhất 01 doanh nghiệp Phần Lan và 01 doanh nghiệp 

Việt Nam về hợp tác nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo; 

3. Thời gian thực hiện dự án tối đa là 2 năm. 

 

Hỗ trợ kinh phí dự án 
 

Đối với đối tác của Việt Nam: 

Dự án hợp tác được chọn sẽ được NATEC trình lên Bộ KH&CN xem xét tài trợ cho đối 

tác của Việt Nam tham gia dự án, căn cứ vào nguồn kinh phí hiện có và quy định của 

chương trình hỗ trợ liên quan. 

 
Đối với đối tác của Phần Lan: 

Dự án hợp tác được chọn sẽ được TEKES xem xét tài trợ cho doanh nghiệp của Phần Lan 

tham gia dự án, căn cứ vào các điều khoản tài trợ của TEKES và Chương trình BEAM. 



 Giai đoạn 1 
 

 

Thông báo nộp đề xuất tại Việt Nam và tại Phần Lan 

 

Khảo sát mức độ quan 

tâm của các doanh 

nghiệp Việt Nam và 

Phần Lan

• Mô tả ngắn của công ty về mức độ quan tâm 

và các ý tưởng tiềm năng của dự án.

 

Các hoạt động kết nối để 

thiết lập hợp tác giữa 

các bên 

• Tổ chức các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa 

các doanh nghiệp của hai bên

 

Giai đoạn 2 
 

 
Nộp đề xuất dự án tại 

Việt Nam và Phần Lan. 

Hạn nộp đề xuất là ngày 

14/10/2016 

 
 
• Nộp hồ sơ đề xuất dự án hợp tác 

• Nộp bổ sung các tài liệu liên quan 

• Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

• Đánh giá sơ bộ hồ sơ

 
Xem xét, đánh giá hồ 
sơ tại Việt Nam & 
Phần Lan 

• Chuyên gia đánh giá độc lập về dự án đề xuất 

tại Việt Nam và tại Phần Lan  

• Chuyên gia Việt Nam và Phần Lan cùng xem 

xét, đánh giá, lựa chọn dự án khả thi
 

 
Giai đoạn 3 
 

Thông báo kết quả phê 

duyệt đề xuất dự án 

 
• Thông báo kết quả ở Việt Nam và Phần Lan 

• Thẩm định chi tiết 

• Phê duyệt cuối cùng

Giai đoạn 4 
 
 

Ký thỏa thuận và bắt đầu 

thực hiện dự án 
 

 
 

Giám sát dự án và cấp 

kinh phí 

 

 
• Ký thỏa thuận 

• Bắt đầu thực hiện dự án 
 

 
• Định kỳ giám sát dự án, kiểm tra các giai đoạn 

thực hiện dự án 

• Cấp kinh phí trên cơ sở kết quả thực hiện dự 

án trong từng giai đoạn



Địa chỉ tìm hiểu thông tin và liên lạc: 
 

Việt Nam:              www.natec.gov.vn 

Phần Lan:               www.tekes.fi 

 
    Việt Nam: 
 

Vũ Thu Trang 

Chuyên viên 

NATEC 

Mobile:(84) 169 422 6621 

Email: trangvt@most.gov.vn 

   

  Trương Thị Hoài 

Chuyên viên 

NATEC 

Mobile: (84) 919 902 925 

Email: hoaitt@most.gov.vn 

    Phần Lan: 
 

   Minh Lâm  

Quản lý dự án 

Chương trình BEAM- 

Tekes 

T:+358505577743 

Email:minh.lam@tekes.fi 

Phạm Hồng Quất 

Cục trưởng 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ (NATEC) 

Tel: (84.4) 39440144 

Email:phquat@most.gov.vn 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kati Lahtinen 

Chương trình BEAM 

-Tekes 

T:+358505577725 

Email:kati.lahtinen@tekes.fi 
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