
Đối tác chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt tại Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 2023, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trân trọng 

thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án dành cho các Tổ chức Ngoài công lập (NSAs). Số tham chiếu của 

kêu gọi gửi đề xuất là 177273. Lời kêu gọi nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái 

thuộc các nhóm đa dạng khác nhau, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận việc làm bền vững và cơ hội 

khởi nghiệp trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Số tham chiếu của kêu gọi gửi đề xuất là 177273. 

Thông tin đầy đủ về Kêu gọi Đề xuất này được đăng trên trang web sau: this webpage 

Thời hạn nộp Tài liệu ý tưởng là ngày 26 tháng 04 năm 2023 vào lúc 12h00 giờ Brussels (18:00 giờ Việt 

Nam). 

Chuẩn bị: Để giúp cho các ứng viên làm quen với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, buổi Hội thảo thông 

tin sẽ được tổ chức lúc 9:00 sáng ngày 23/03/2023, Grand Vista Hotel, Ba Dinh, Hanoi.. 

Để đăng ký tham dự, vui lòng gửi email đến delegation-vietnam-call-for-proposals@eeas.europa.eu 

trước ngày 17/3/2023 với các thông tin đăng ký tham dự: họ tên, quốc tịch, địa chỉ email của người 

tham dự và tên đơn vị/tổ chức (tối đa 2 đại biểu cho 1 tổ chức). Các chi phí liên quan đến việc tham 

dự buổi chia sẻ thông tin sẽ không được bồi hoàn. 

Tài liệu ý tưởng, cùng toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ liên quan khác phải được nộp trực tuyến thông qua 

hệ thống PROSPECT https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect theo hướng dẫn dành cho người sử 

dụng hệ thống PROSPECT. 

Xin lưu ý tất cả các câu hỏi và trả lời cũng như những thông báo quan trọng khác tới các ứng viên/bên 

gửi đề xuất trong suốt quá trình đánh giá sẽ được công bố trên trang web the International 

Partnerships’ website. 

Các câu hỏi có thể gửi qua email không muộn quá 21 ngày trước thời hạn chót nộp tài liệu ý tưởng tới 

địa chỉ email: delegation-vietnam-call-for-proposals@eeas.europa.eu, trong đó ghi rõ số tham chiếu 

của kêu gọi gửi đề xuất. 
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