
 

1. Mục đích 

Nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, với truyền thống hữu nghị và đồng 

lòng chia sẻ, AUF đã triển khai một chương trình hành động đặc biệt hướng đến các trường, viện 

và tổ chức thành viên của mình. Bản gốc tiếng Pháp đăng tại www.auf.org, bản lược dịch tiếng Việt 

xem tại bit.ly/2VnysHz. 

Trong chương trình này, hành động số 10 được thực hiện nhằm hỗ trợ các sáng kiến đổi mới 

sáng tạo giúp ứng phó bệnh dịch của sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trong toàn mạng lưới 

các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu và tổ chức thành viên AUF. Cụ thể, 

AUF đã thành lập một quỹ đầu tư đặc biệt trị giá 500.000 EUR, làm cơ sở để ra thông báo 

tuyển dự án quốc tế với tiến độ cấp tốc và quy trình đơn giản hoá trong tiếp nhận, đánh 

giá và phê duyệt dự án. 

Mục tiêu tổng quát: khuyến khích các giải pháp có tác động nhanh chóng về công nghệ và/hoặc xã 

hội, góp phần ứng phó và phòng chống đại dịch COVID-19 của các tổ chức thành viên AUF. 

Mục tiêu chuyên biệt: hỗ trợ phát triển các sáng kiến đổi mới đơn giản, có tác động tức thời, tương 

hợp với hệ sinh thái và môi trường kinh tế xã hội sở tại. 

2. Đối tượng và nội dung hỗ trợ 

Người thụ hưởng sáng kiến là các cơ sở y tế; cơ sở chăm sóc người bệnh, người dễ tổn thương 

hoặc bị cách li, cô lập; cơ sở chống bạo lực do phân biệt giới tính (được ghi nhận gia tăng trong 

thời kì phong toả chống dịch). 

Người thụ hưởng trực tiếp nguồn tài trợ: các trường, viện, tổ chức thành viên AUF, đại diện 

cho sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, hoặc các đơn vị, hội đoàn, tổ chức có tập hợp sinh 

viên, nhà nghiên cứu trẻ và các đối tác chuyên nghiệp từ các FabLab, vườn ươm doanh nghiệp... 

Người nộp hồ sơ ứng tuyển: là giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc biên chế của một trường, 

viện, tổ chức thành viên AUF (danh sách thành viên khu vực châu Á-TBD xem tại bit.ly/2xsnN6m).  

• Với các trường thuộc các nước có thu nhập cao, dự án có thể được duyệt với điều kiện liên 

kết chặt chẽ với các đối tác tại các nước có thu nhập trung bình hoặc thấp. 

• Các tổ chức xã hội dân sự có thể ứng tuyển với điều kiện dự án phải liên kết với một 

trường, viện, tổ chức thành viên AUF và do đơn vị này đứng tên chủ trì. 

Tính chất các dự án được hỗ trợ 

• Dự án nhỏ có khả năng triển khai nhanh chóng trong thời gian ngắn nhằm ứng phó ngay 

với dịch bệnh 

• Các dự án quốc tế có quy mô lớn đã thành hình cũng có thể được xem xét dựa vào tiêu chí 

chuyển giao khoa học công nghệ và biệt hoá thích ứng với môi trường sở tại 

• Các dự án dựa vào cơ chế hợp tác công-tư sẽ được ưu tiên hỗ trợ, đặc biệt là đối với các 

doanh nghiệp có chương trình, kế hoạch đầu tư, hợp tác với các trường đại học nhằm nâng 

cao chất lượng hệ sinh thái y tế địa phương hoặc quốc gia 

Lĩnh vực chuyên môn của dự án: không giới hạn, miễn đạt yêu cầu có sức tác động công nghệ, 

kinh tế và/hoặc xã hội cao trong thời gian ngắn. Ví dụ (danh sách mở): 

• Sản xuất thiết bị cần thiết cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh 

(khẩu trang, găng tay y tế, chất sát khuẩn, máy thở, que thử xét nghiệm...) 

• Hoạt động y tế công cộng 

• Phát triển phần mềm ứng dụng hoặc công cụ hỗ trợ tiến trình quyết định, truyền thông, 

vận động phòng chống dịch bệnh 
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• Hỗ trợ người dễ tổn thương hoặc bị cách li, cô lập 

• Phòng chống tác động tiêu cực về tâm lí hoặc kinh tế-xã hội trong khủng hoảng y tế 

• Đấu tranh chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong thời gian phong toả phòng dịch 

• ... 

Kết quả cần đạt của dự án: có tác động nhanh chóng trong ngắn hạn để đáp ứng 

ngay nhu cầu đối phó đại dịch COVID-19. 

Quy mô tài trợ 

• Tổng quỹ: 500.000 EUR 

• Dự án nhóm A: có tác động tức thời về công nghệ, kinh tế và/hoặc xã hội 

o Phân nhóm A1: giá trị tài trợ của AUF dưới 10.000 EUR 

o Phân nhóm A2: giá trị tài trợ của AUF từ 10.000 EUR đến 20.000 EUR 

• Dự án nhóm B: giá trị tài trợ của AUF đến 50.000 EUR dành cho có tác động 

đặc biệt lớn, tính chất đổi mới cao độ với sự hợp tác chặt chẽ ở tầm khu vực hoặc 

quốc tế 

Các khoản chi hợp lệ, được phép sử dụng từ kinh phí tài trợ của AUF: 

• Mua nguyên liệu, kể cả chi phí vận chuyển; 

• Mua máy móc thiết bị, vật tư văn phòng và chi phí vận chuyển; 

• Thuê máy móc thiết bị; 

• Chi phí thử nghiệm, đăng kí cấp phép hay các thủ tục liên quan hoặc tương tự; 

• Chi phí truyền thông; 

• Công tác phí và chi phí di chuyển, với điều kiện phù hợp với quy định chính thức 

đang áp dụng tại địa phương hay quốc gia sở tại; 

• Chi phí Internet và viễn thông, 

Do tính chất đặc biệt của đợt gọi dự án này, chi phí dự án ứng tuyển không bao gồm 

các chi phí quản lí và nhân sự. Các dự án có nguồn đồng tài trợ từ ngân sách Nhà 

nước hoặc các tổ chức tư nhân sẽ được ưu tiên. 

Phương thức quản lí tài chính của dự án: với các dự án được phê duyệt, ở thời điểm 

kí kết thoả thuận hợp tác có thể chọn một trong ba phương thức (sao cho đạt hiệu quả 

cao nhất): 

• Khoán chi: AUF chuyển kinh phí tài trợ về cho trường trực tiếp giải ngân; 

• Chi trực tiếp: AUF khoanh giữ kinh phí và trực tiếp thực hiện giải ngân theo yêu cầu; 

• Hỗn hợp: hai bên thoả thuận cụ thể khoản nào khoán chi và khoản nào chi trực tiếp. 

3. Thành phần hồ sơ, cách thức ứng tuyển và thời hạn 

Mẫu hồ sơ ứng tuyển tải về từ thông báo gốc tiếng Pháp tại www.auf.org. 

Hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh nộp trực tuyến tại formulaires.auf.org. Các tài liệu được 

nộp kèm trên hệ thống dưới định dạng PDF. Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 03/05/2020 

(lúc 24:00 giờ Paris). 

Kết quả xét tuyển dự án sẽ được công bố ngày 15/05/2020. Thời gian thực hiện dự án: 

từ 01/06/2020 đến 31/08/2020 (có thể kéo dài 1-2 tháng nếu cần thiết, tuỳ theo tình 

hình diễn biến dịch bệnh trong thực tế). 

Tại khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), để được tư vấn xây dựng hồ sơ, xin vui lòng liên 

hệ: Văn phòng AUF TP. HCM – Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM 

- TS Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện, nguyen.tan.dai@auf.org, 0989064951 

- ThS Lưu Thị Thanh Hiền, Phụ trách hành chính, luu.thi.thanh.hien@auf.org, 0903000859 

- Cô Nguyễn Thị Hương, Phụ trách kĩ thuật, nguyen.thi.huong@auf.org, 0903968620 

- ThS Vương Nguyễn Minh Thư, Chuyên viên dự án, vuong.nguyen.minh.thu@auf.org, 

0946942068 
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