
Phụ lục 1: Mẫu đề xuất ý tưởng:  
 

Lưu ý: Đề xuất ý tưởng được trình bày tối đa là 2 trang (không bao gồm “thông tin về các tổ 
chức thực hiện trong Phụ lục 2).  
 

1.  Tên dự án   Phải thể hiện hoạt động của dự án. 

2.  Tên tổ chức 

3.  Ý tưởng của dự án (cung cấp các thông tin ngắn gọn cho các câu hỏi sau) 

(a)  Tình trạng hiện tại, và (những) vấn đề đặt ra là gì? 

(b)  Những nguyên nhân chính nào dẫn đến vấn đề này? Nguyên nhân nào sẽ được dự án 
giải quyết và lý do tại sao lại chọn giải quyết nguyên nhân này? 

(c)  Ý tưởng về dự án xuất phát từ đâu?   

(d)  Đã có những tổ chức khác tiến hành các dự án tương tự trong khu vực dự án chưa?  

(e)  Mục tiêu, những kết quả và sản phẩm chính của dự án là gì? 

(f)  Những ai sẽ là người được hưởng lợi từ dự án? 

(g)  Các kết quả về sự thay đổi nào dự kiến sẽ đạt được khi thực hiện dự án mà giúp ích 
cho hệ sinh thái và/hoặc cộng đồng phụ thuộc vào các hệ sinh thái đó? 

4.  Dự án sẽ được thực hiện ở đâu? 

5.  Sự phù hợp với các tiêu chí và ưu tiên của MFF nêu trong Thư kêu gọi đề xuất dự án 

(a)  Dự án liên hệ với các Chương trình hoạt động của MFF như thế nào?  

(b)  Dự án sẽ thực hiện các vấn đề ưu tiên đặt ra trong Thư kêu gọi đề xuất dự án như thế 
nào (Tham khảo theo các Chủ đề thực hiện dự án)? 

(c)  Dự án sẽ liên hệ với các vấn đề xuyên suốt như thế nào [biến đổi khí hậu, giới, & truyền 
thông] ?  

6.  Thời gian thực hiện (tháng)  

7.  Quản lý dự án 

(a)  Tóm tắt dự án sẽ được quản lý như thế nào. 

(b)  Liệt kê những đối tác tham gia được hiện dự án, vùng với vai trò và trách nhiệm. 

Đối tác Vai trò và Trách nhiệm 
(i)     
(ii)   
 

8.  Ngân sách (tiền địa phương): 

Tổng ngân sách 
Kế hoạch tài chính 

Yêu cầu tài trợ từ MFF Vối đối ứng   Đồng tài trợ khác 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 2: Thông tin về các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án 
 
Lưu ý: Điền vào phiếu này và gửi kèm đề xuất ý tưởng dự án 
 
 
Tên dự án   
Tên tổ chức   
Địa chỉ thư tính   
Địa chỉ văn phòng (nếu 
khác địa chỉ nêu trên) 

 

Điện thoại    Fax 
Email    Website 
Sứ mệnh và mục tiêu của 
Tổ chức 

 

Thông tin về Tổ chức   Ngày thành lập 
Loại hình   
Người liên hệ 
Số nhân viên  

Thông tin tài khoản Tên tài khoản 
Tên ngân hàng 
Địa chỉ ngân hàng 
Số tài khoản: 
Mã SWIFT  
Tên người đại diện: 

Người giới thiệu Tên, địa chỉ và Số điện thoại (Người giới thiệu 1) 
Tên, địa chỉ và Số điện thoại (Người giới thiệu 2) 

 
Những dự án đã thực hiện trong vòng 5 năm qua liên quan đến ý tưởng đề xuất hiện tại 
 
Tên dự án   Nhà tài trợ / Số tiền   Người giới thiệu (Tên/ĐT/email) 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.     
 
 
   
    
 
 

 
 

 
 
 


