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VÒNG TÀI TRỢ  

QŨY CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

VÒNG 3 - 2014 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gởi đến các tổ chức phi lợi nhuận có 

dự án hoạt động tại TP.HCM và các vùng lân cận (Biên Hòa, Bình Dương, Long An, Củ Chi) 

thông tin về vòng tài trợ cuối năm 2014 của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách với 

những nội dung sau: 

Ngân sách:  Lên đến 50 triệu đồng/1 dự án đề xuất tài trợ 

Thời gian: Dự án thực hiện tối đa 1 năm (bắt đầu dự án là tháng 11/2014)  

Yêu cầu:  

 Dự án phải điền đầy đủ thông tin trong Bản đề xuất dự án, nêu rõ kế hoạch đánh giá 

cụ thể thông qua các chỉ số đánh giá cùng kinh phí rõ ràng. Xem hướng dẫn 

 Gửi các tài liệu cần thiết đính kèm liên quan đến dự án yêu cầu tài trợ từ LIN. 

Quy trình xét duyệt dự án: 

 Vòng tài trợ này sẽ được một Ban xét duyệt độc lập (bao gồm các thành viên hội 

đồng quản trị và tình nguyện viên chuyên môn của LIN) đánh giá các bản đề xuất và 

cho điểm. 

 Các tổ chức nộp đề xuất tài trợ (có điểm cao) sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp Ban xét 

duyệt độc lập để thuyết trình về Hoạt động của dự án mình. 

 

Hạn chót nộp đề xuất là 17h ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại npo@LINvn.org.  

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm LIN qua email npo@LINvn.org hoặc số điện 

thoại 08-3512-0092 

Đọc thêm thông tin về Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách tại đây.  
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