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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 

Kính gửi: .................................................................................................. 

Căn cứ Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, Sở 

Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai Kế hoạch tư vấn hỗ trợ dự án 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và thông báo tuyển chọn như sau: 

1. Đối tượng dự tuyển 

- Cá nhân/ nhóm cá nhân là sinh viên các trường đại học/ người đi làm đã 

tốt nghiệp đại học có ý tưởng khởi nghiệp. 

- Cá nhân/ nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp 

sáng tạo nhưng chưa hình thành doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Hải Phòng, 

có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 

hình kinh doanh mới. 

Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án 

khởi nghiệp. 

2. Lĩnh vực tuyển chọn 

Không giới hạn. Ưu tiên xem xét các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

liên quan đến các lĩnh vực sau: 

- Ứng dụng công nghệ AI, Blockchain, IOT, in 3D, Mô phỏng, Điện toán 

đám mây, Robot tự hành, tính toán lưới,.. trong các ngành: kinh tế, nông nghiệp 

công nghệ cao, sinh học,... 

- Giải quyết vấn đề liên quan tới môi trường, xã hội, các vấn đề địa 

phương. 

- Lĩnh vực liên quan tới vật liệu mới, năng lượng mới… 

Khuyến khích các ý tưởng, dự án đã có đội nhóm. 

3. Tiêu chí lựa chọn 

- Dự án khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng/ kết 

quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ. 

- Dự án khởi nghiệp ĐMST có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng 

công nghệ mới. 
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- Dự án phải đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu  khả thi. 

- Nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án. 

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án không thuộc danh mục ngành 

nghề cấm và hạn chế đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời 

điểm tuyển chọn. 

- Sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ 

phần, góp vốn đầu tư). 

4. Chính sách hỗ trợ 

Các dự án khởi nghiệp được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau: 

- Hỗ trợ không gian làm việc; trang thiết bị làm việc internet, máy in, máy 

photocopy, fax, scan, phòng họp (dùng chung). 

- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo để hoàn thiện mô hình kinh doanh; hoàn 

thiện công nghệ, sản phẩm; kiến thức pháp lý trong kinh doanh, đăng ký quyền 

sở hữu trí tuệ, thành lập doanh nghiệp; phương pháp xây dựng chiến lược phát 

triển doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; kế toán tài chính, xây dựng công cụ, 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; marketting, xây dựng thương hiệu, giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm. 

- Kết nối kinh doanh, tìm kiếm thị trường. 

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phi chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm, ... 

5. Hồ sơ đăng ký 

- Bản mô tả ý tưởng/dự án khởi nghiệp (theo mẫu) 

- Tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có) 

6. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/3/2021. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo - Số 01 

Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng; ĐT: 0225.3757101; Email: 

knsangtao@gmail.com 

Liên hệ:  Ms. Phạm Thủy – Điện thoại: 0359.040.464. 

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập theo địa chỉ website: 

startuphaiphong.com 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Dương Ngọc Tuấn 
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