From Lab to Market

“TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỊ TRƯỜNG”

VINTECH CITY
Hệ sinh thái hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và
khởi nghiệp công nghệ toàn diện
theo mô hình Silicon Valley

info@vintechcity.com
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I. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẠI HỌC

II. GIỚI THIỆU CHI TIẾT
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NHÂN LỰC
Tài năng công nghệ
trong các trường
đại học, với chuyên
ngành đào tạo theo
xu hướng của quốc
tế và Việt Nam và
đảm bảo thực hành

info@vintechcity.com

SẢN PHẨM
Công ty startup
công nghệ với sản
phẩm có tính ứng
dụng cao vào thị
trường Việt nam và
toàn cầu, tạo được
tầm ảnh hưởng và
tiếng vang lớn

HỆ SINH THÁI
Cơ sở hạ tầng sống
và làm việc;
Hệ sinh thái các dịch
vụ hỗ trợ: nhà tư
vấn, nhà kinh doanh,
nhà đầu tư, khả năng
nhận nguồn vốn,
pháp lý...
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Mô hình hợp tác doanh nghiệp và đại học
NGHIÊN CỨU,
ĐÀO TẠO

NHÂN LỰC

Hàn lâm
Ứng dụng
Labs

Sinh viên
Giảng viên

CSR
Học bổng
Hỗ trợ tài chính
Chia sẻ, tài trợ sự kiện

info@vintechcity.com
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Các giai đoạn triển khai

Thiết kế
Khảo sát và làm việc trực
tiếp với 54 trường đã ký
hợp tác với Vingroup

Khảo sát

info@vintechcity.com

Thiết kế chương trình và
tiếp nhận phản hồi từ các
đối tác

Công bố chương trình và
triển khai các hoạt động
hợp tác, hỗ trợ chi tiết

Triển khai
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6 chương trình hợp tác và hỗ trợ
1. Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Ứng dụng VinTech Fund

2. Chương trình tài trợ Lab nghiên cứu
3. Chương trình Học kỳ Doanh nghiệp
4. Chương trình Đào tạo SAP
5. Hội thảo, sự kiện về NCUD và nhân lực công nghệ
6. CLB công nghệ và khởi nghiệp cho sinh viên
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Mục tiêu tài trợ

● Mức tài trợ tối đa là 10 tỷ
đồng/dự án

Tài trợ và hỗ trợ nguồn
lực để hiện thực hóa các
sản phẩm khoa học công
nghệ có tính ứng dụng
cao vào thực tế thị trường

● Tạo cơ hội mang một sản
phẩm khoa học và công
nghệ từ giai đoạn nghiên
cứu đến giai đoạn ra thị
trường
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Tiêu chí dự án nhận tài trợ

Ứng dụng thực tế
Khả năng thương
mại hóa
info@vintechcity.com

Uy tín và năng lực
thực thi của nhóm
nghiên cứu

Hàm lượng nghiên
cứu, tính đổi mới sáng
tạo cao trong công
nghệ, kết quả đầu ra
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Đối tượng và hình thức tham gia
ĐỐI TƯỢNG
a. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên công nghệ đang làm việc tại các trường Đại học VN;
b. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu công nghệ đang làm việc tại nước ngoài;
c. Các startup công nghệ.

Hình thức 1: ĐỘC LẬP
Dành cho nhóm đối tượng (a), thông qua
trường Đại học đang công tác

Hình thức 2: LIÊN DANH
● Dành cho nhóm đối tượng (b) và (c) dưới
hình thức hợp tác hoặc liên danh với
trường Đại học Việt Nam

● Điều kiện tiếp nhận là: cam

kết hỗ

trợ trường Đại học thuộc danh
sách trường đã ký kết MOU với Vingroup
info@vintechcity.com
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Hội đồng Chuyên gia VinTech Fund
Hội đồng 01

Hội đồng 02

Các nhà khoa học, nhà
nghiên cứu, chuyên gia

Chủ doanh nghiệp, nhà
sáng lập doanh nghiệp
công nghệ thành công
tại Việt Nam và Quốc tế

Hội đồng chuyên gia VinTech Fund sẽ theo xuyên suốt quá trình tuyển chọn,
xét duyệt, demo tại hiện trường và cả quá trình kết nối thử nghiệm tại các
doanh nghiệp/người dùng nói chung (nếu có). Hội đồng và cũng đóng vai trò hỗ
trợ, cố vấn cho dự án, khi cần thiết, cho đến lúc nghiệm thu kết quả. Việc này
nhằm đảm bảo tính liên tục, và tăng khả năng thành công cho dự án.
info@vintechcity.com
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Tiêu chí lựa chọn chuyên gia VinTech Fund

Thành
phần

Tiêu chí

❖ Từ 5-7 thành viên chính thức, đồng thời có thể mời thêm các chuyên gia khác để đánh
giá tùy theo yêu cầu của Hội đồng và của đề án.
❖ Thành viên hội đồng cần có chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành công nghệ của
các dự án được xét chọn.

❖ Cố vấn và thẩm định của VinTech Fund: nhà nghiên cứu, có bằng sáng chế/SHTT, doanh nhân
trong lĩnh vực công nghệ phạm vi khu vực và toàn cầu;
❖ Am hiểu thực trạng, thách thức ngành tại Việt Nam;
❖ Có uy tín chuyên môn ở tầm quốc tế;
❖ Có kinh nghiệm làm thành viên hội đồng quỹ, cuộc thi khoa học kỹ thuật ứng dụng/khởi nghiệp
ở tầm quốc gia, quốc tế.
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Năm 2019 mở 3 đợt. Đợt 1

Tài trợ 03 dự án trong đợt 1

Tiếp tục với đợt 2 và đợt 3 trong 2019

15/5 - 15/6

15/6 - 15/7

8/2019

GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3

Tiếp nhận hồ sơ dự án

Thẩm định & Xét duyệt

Ký kết hợp đồng

Công bố mở đợt

Hướng dẫn nộp

Tư vấn hoàn thiện

Vòng 1: Thẩm định
Nhóm chuyên gia Quỹ đọc hồ sơ

Mỗi đợt công bố tài trợ
3-4 dự án

Vòng 2: Xét duyệt
DA phản biện trực tiếp với HĐ Quỹ

Quyết định tài trợ

VinTech City ký HĐ tài
trợ nguyên tắc
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Website:

https://vintechcity.com/

Email:

info@vintechcity.com

Hotline:

084 848 40 07 (miền Bắc) _ 093 899 51 38 (miền Nam & Trung)

Địa chỉ:
❖ Miền Bắc: Vintech City, Văn phòng Cogo, Tầng 4, Sun Plaza Ancora, 03 Lương Yên, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
❖ Miền Nam: Vintech City, Văn phòng We Work, Tầng 24, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Q. 4, Hồ Chí Minh
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