UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––
Số:

1154

/KH-SKHCN

–––––––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai năm 2020
––––––––––––––––––––––––
Căn cứ Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh
Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc phê duyệt Kế hoạch "Hoạt động Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi
"Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi
năm 2020 cụ thể như sau:
I. Đối tượng dự thi
Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả
năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh
doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1. Thời gian tổ chức và phát động
Thời gian phát động: từ 18/6/2020 đến 10/8/2020
Thời gian hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 10/8/2020
Thời gian công bố và trao giải: tháng 12/2020
2. Lĩnh vực dự thi
Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các
ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 01; Mẫu 02);
Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu 03);
Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có)

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai: www.startupdongnai.gov.vn và website của
Sở Khoa học và Công nghệ: www.dost-dongnai.gov.vn
4. Địa chỉ nhận bài thi
Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường thực của Ban Tổ chức cuộc thi
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.
Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
5. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng của UBND tỉnh bao gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể
gồm:
- 01 Giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);
- 02 Giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm
triệu đồng);
- 03 Giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)
Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ ưu tiên hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp; kết nối
các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư để hỗ trợ vay vốn cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá
nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải.
Nơi nhận:
- Tỉnh Đoàn;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;
- Các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TKC-TVĐT&CXHN;
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