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ĐẦU TƯ VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), được sự hỗ trợ của Ngân hàng 
Thế giới (WorldBank) và Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chương trình “Chuyển giao công nghệ, xúc 
tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế” nhằm hỗ trợ phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ thông qua tìm kiếm, lựa chọn các dự án và doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam để thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ quốc tế, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp khi tham gia sẽ được phân làm 3 nhóm: 
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Nhóm 3. Kết nối thị trường quốc tế 
Điều kiện tham gia cơ bản: Các DN sở hữu công nghệ, bằng sáng chế có tiềm năng phát triển, mở rộng sang thị 
trường quốc tế.

Nhóm 2. Xúc tiến đầu tư: Doanh nghiệp (DN) có dự án đủ điều kiện và có nhu cầu kêu gọi đầu tư quốc tế.
Điều kiện tham gia cơ bản: Chấp thuận chủ trương đầu tư, các chỉ số về tài chính, lợi nhuận của dự án đảm bảo 
hiệu quả đầu tư và khả thi;
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Nhóm 1. Kết nối chuyển giao công nghệ 
Điểu kiện tham gia cơ bản: DN có nhu cầu tìm kiếm công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ phát triển dài hạn của 
DN, có bằng chứng cho khả năng đầu tư cho công nghệ tiềm năng;
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TIÊU CHÍ ƯU TIÊN LỰA CHỌN

3 Có dự án đủ điều kiện (như đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, các chỉ số tài chính và lợi nhuận đảm bảo hiệu 
quả đầu tư và dự án khả thi) và có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế;

4 Có các dự án đã và đang hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc/Úc trong các lĩnh vực như năng lượng tái 
tạo, nông nghiệp bền vững, quản lý và lọc nước, công nghệ thông tin, các lĩnh vực công nghệ xanh khác.

Sở hữu công nghệ, bằng sáng chế có tiềm năng phát triển và muốn mở rộng sang thị trường quốc tế;2

Có nhu cầu tìm kiếm công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ chiến lược phát triển dài hạn và có đủ nguồn lực cho 
việc phát triển công nghệ mới;1

QUYỀN LỢI KHI ĐƯỢC LỰA CHỌN
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Được hỗ trợ kinh phí tham gia chuyến thăm và làm việc với các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và các đối tác 
thương mại tại Úc và Hàn Quốc, dự kiến triển khai vào đầu tháng 8 năm 2020. Tham gia sự kiện này các doanh 
nghiệp sẽ nhận được các quyền lợi như sau:

4 Được VCIC hỗ trợ quá trình kết nối và đàm phán với các đối tác.

Được đào tạo kỹ năng thuyết phục các nhà đầu tư, kỹ năng đàm phán thương mại và thương thảo hợp đồng 
chuyển giao công nghệ;2

Được hỗ trợ xây dựng bản chào theo tiêu chuẩn quốc tế thực hiện bởi các chuyên gia của VCIC;1

Gặp gỡ và làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính, thương mại hàng đầu của Úc và Hàn Quốc;
Tham dự các buổi hội thảo, trình diễn công nghệ và kết nối đầu tư;
Tham gia tiệc chiêu đãi của sứ quán và Gala Dinner với nhà đầu tư;
Trực tiếp đàm phán 1-1 với đối tác chiến lược về công nghệ, tài chính và thương mại.



Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập Website: vietnamcic.org hoặc Email: connect@vietamcic.org

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ 
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN
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Hội thảo giới thiệu Chương trình VCIC CONNECT tại Hà Nội  01 01/06/2020

Hội thảo giới thiệu Chương trình VCIC CONNECT tại TPHCM02 11/06/2020

03 VCIC sàng lọc, đánh giá doanh nghiệp 01/6 - 19/6/2020

05 Xây dựng hồ sơ, bản chào dự án cho các doanh nghiệp 
được lựa chọn 21/6 - 21/7/2020

Gala Dinner công bố Dịch vụ VCIC CONNECT 04 20/06/2020

Tổ chức đoàn kết nối 08/2020

Nhà tài trợ

01/06/2020 - 15/06/2020

THỜI GIAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝCÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Các doanh nghiệp đăng ký trực tuyến tại 
https://bit.ly/VCICConnect

ĐỐI TÁC


