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Thụy Sỹ và Việt Nam khởi động Chương trình Nghiên cứu chung

Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Việt Nam (NAFOSTED) mới đây đã thỏa thuận tăng cường hợp tác. Ngày 1 tháng 10 năm
2020, hai Quỹ đã công bố chương trình tài trợ song phương mới nhằm giúp đỡ các nhà
khoa học của Thụy Sỹ và Việt Nam cùng nhau thực hiện các dự án nghiên cứu chung.
Khoa học cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cần thiết để giải quyết những thách thức về kỹ
thuật, sinh thái và xã hội. Vì mục tiêu này, quan hệ đối tác toàn cầu về khoa học và công nghệ thậm
chí còn cần thiết hơn nữa trong tương lai.
Vì vậy, thật vui mừng khi Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và
Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) sẽ tăng cường hợp tác mạnh mẽ trong những năm
tới.
Trước đây, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
Quốc gia (NAFOSTED) đã hợp tác với nhau trong một số dự án ngắn hạn . Nhằm nâng tầm các
chương trình hợp tác song phương nên mới đây hai bên cam kết tài trợ các dự án nghiên cứu
chung (JRP) bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài ở tất cả
các lĩnh vực nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Các khoản tài trợ cho các dự án nghiên cứu chung nhằm thúc đẩy các đề tài hợp tác có các mục
tiêu cụ thể và có sự tham gia của ít nhất một đối tác có trụ sở tại Thụy Sỹ và một đối tác có trụ sở
tại Việt Nam. Các chủ nhiệm đề tài được khuyến khích đệ trình các nghiên cứu đột phá và đề xuất
các cách tiếp cận sáng tạo.
Hạn nộp hồ sơ vào tháng 1 năm 2021
Hạn nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Hạn đăng ký ý tưởng là ngày 23 tháng 11 năm 2020.
Đăng ký ý tưởng là nội dung không bắt buộc; tuy nhiên, SNSF và NAFOSTED khuyến khích các chủ
nhiệm đề tài hoàn thành bước này để quá trình đánh giá hồ sơ được thuận lợi. Các đề tài sẽ kéo
dài từ hai đến ba năm. Tối đa mười đề tài có thể được tài trợ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào các đường dẫn dưới đây:
https://nafosted.gov.vn/en/call-for-proposals-for-nafosted-snsf-joint-research-funding-program-in2020/?fbclid=IwAR1Rp8g3FpRgWPzK9taIkJ5DqKpSrYoYyqcIht8h2dwFd6CAJFqlheM9-S8
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-201001-new-bilateral-programmewith-vietnam.aspx
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