KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
QUỸ CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2022
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) trân trọng gửi đến các Nhóm/ Tổ chức Phi lợi nhuận thông
tin về đợt cấp tài trợ của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2022 với những nội dung sau:
Số tiền cấp quỹ:
● Nguồn quỹ nhỏ: Tối đa 75,000,000 VNĐ/dự án dành cho 4 dự án;
● Nguồn quỹ lớn: Tối đa 150,000,000 VNĐ/dự án dành cho 4 dự án.
Hạn nộp đề xuất: 23:00 ngày 26 tháng 06 năm 2022 đến email narrowthegap@LINvn.org
Đối tượng nhận quỹ từ Chương trình:
Đơn vị nhận quỹ
● Loại hình tổ chức:

Là tổ chức hoặc nhóm Phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân hoặc không có tư
cách pháp nhân.

● Là đối tác của LIN:

Nếu tổ chức chưa là đối tác, vui lòng liên hệ Mỹ Linh qua email
linh.hoang@linvn.org hoặc số điện thoại 0388 890 537 để đăng ký trở thành
đối tác.
(Đây là yêu cầu bắt buộc để xét duyệt dự án)
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Dự án nhận quỹ
● Loại hình dự án:

Là dự án phi lợi nhuận thuộc 1 trong 5 mục tiêu phát triển bền vững của Liên
Hợp Quốc sau: (Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 5)

* Thiết kế dự án có lồng ghép giới theo Mẫu đề xuất dự án do Rút Ngắn
Khoảng Cách cung cấp và hướng dẫn.
● Địa bàn diễn ra dự án:

Từ Đắk Lắk, Khánh Hòa đến Cà Mau

● Thời gian triển khai
nguồn tài trợ:

Trong khoảng thời gian từ Tháng 10.2022 - Tháng 10.2023

Lưu ý: Đơn vị xin tài trợ đang không nhận hay triển khai nguồn quỹ cho các dự án phát triển cộng đồng khác
từ LIN. Tiêu chí này nhằm đảm bảo cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ được phân bổ đồng đều đến các nhóm/ tổ
chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.
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Các mốc thời gian tham gia Rút Ngắn Khoảng Cách:

● Ngày 30.3.2022 - 12.6.2022: Đăng ký kết nối hỗ trợ chuẩn bị đề xuất dự án và cộng đồng đề cử
Nhóm/ Tổ chức cho Chương trình tại đây.
● Tháng 4.2022: Tham gia tập huấn về phát triển và viết đề xuất dự án, thông tin các buổi tập huấn được
cập nhật tại https://www.facebook.com/LINCenter (khuyến khích nhóm/ tổ chức tham gia)
● Trước 23:00 ngày 26.6.2022: Gửi hồ sơ đề xuất dự án đến LIN qua email narrowthegap@linvn.org
theo mẫu tại đây (vui lòng tải mẫu về máy để điền thông tin).
● Ngày 6&7.8.2022: Các đơn vị đáp ứng các yêu cầu Vòng hồ sơ và có đề xuất dự án hoàn thiện sẽ
tham gia thuyết trình và phản biện với Hội đồng xét duyệt.
● Tháng 8-10.2022: LIN thông báo 8 dự án nhận quỹ và hỗ trợ 8 dự án khác trong Nhóm 16 dự án tốt
nhất (Top 16) tiếp tục huy động quỹ từ cộng đồng (*).
● Ngày 29.9-6.10.2022: Kết nối Top 16 với doanh nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp (**).
● Ngày 8 và/hoặc 9.10.2022: Ngày hội cộng đồng - Tổng kết và Kết nối nguồn lực cộng đồng (**).
● Tháng 10-12.2022: Cấp quỹ và tập huấn triển khai dự án, báo cáo & phát triển tổ chức (bắt buộc).
(*) 8 dự án nhận quỹ và 8 dự án khác trong Top 16 sẽ được xét duyệt duy nhất bởi Hội đồng xét duyệt và
được công bố kết quả sau Ngày thuyết trình và phản biện.
(**) Tài trợ từ cộng đồng dành cho từng dự án trong 2 hoạt động Kết nối NPOs gặp gỡ Doanh nghiệp & Ngày
hội cộng đồng sẽ được phân phối 100% đến các nhóm/ tổ chức.
Bên cạnh cơ hội nhận quỹ, các nhóm/ tổ chức Phi lợi nhuận khi tham gia Rút Ngắn Khoảng Cách 2022 có các
lợi ích sau:
● Có đội ngũ Tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ các nhóm/ tổ chức PLN (có nhu cầu) hoàn thiện đề
xuất dự án.
● Tăng cường năng lực của các nhóm/ tổ chức PLN qua các khóa tập huấn trước và trong Chương trình.
● Cơ hội kết nối với các nguồn lực trong cộng đồng tại Community Tour - Chuyến thăm doanh nghiệp của
các Nhóm/ Tổ chức PLN và Community Day - Ngày hội Cộng đồng.
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Thông tin đội ngũ Hỗ trợ kỹ thuật đề xuất dự án và Thông tin Hội đồng xét duyệt: Vui lòng xem danh sách cập
nhật tại https://www.facebook.com/LINCenter. Thông tin sẽ được cập nhật đến hết Tháng 6.2022.
Tiêu chí xét duyệt dự án: Tại đây
Thông tin liên hệ Chương trình:
QUỸ CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH
Người liên hệ: Mộng Quỳnh - Cán bộ Chương trình | Số điện thoại: 0968 750 121 (Zalo)
Website: linnarrowthegap.org | Email: narrowthegap@linvn.org | Số điện thoại: +84 (0) 7304 6884 (Ext: 102)
Địa chỉ: 63A Nguyễn Cừ, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
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PHỤ LỤC:
CHỦ ĐỀ CẤP TÀI TRỢ NĂM 2022
NỘI DUNG 05 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
(Nguồn tham khảo tại tại https://vietnam.un.org/vi/sdgs )
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