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Quỹ Impact Fund của Chương trình Tình 
nguyện viên Úc: Hướng dẫn dành cho các Tổ 
chức đối tác 

1. Vòng 6: Hành động Chống biến đổi khí hậu 
Ở vòng này, Quỹ Impact Fund hướng tới việc xác định và cấp tài trợ cho các dự án liên quan đến 
hành động chống biến đổi khí hậu. 

Biến đổi khí hậu hiện đang là vấn đề tạo ra tác động lớn nhất lên các nhóm dễ bị tổn thương, cả về 
mặt xã hội, kinh tế và tài chính. Chính vì lẽ này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức đối tác và 
cộng đồng của họ xây dựng năng lực chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc 
cung cấp các khoản tài trợ.  

 

2. Quỹ Impact Fund của Chương trình Tình nguyện viên Úc là gì? 
Quỹ Impact Fund của Chương trình Tình nguyện viên Úc cung cấp các khoản tài trợ nhỏ, tối đa 10.000 
Đô la Úc cho các tổ chức đối tác của chương trình. Mục tiêu của sáng kiến là hỗ trợ các tổ chức đối 
tác tăng cường năng lực và đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển của họ trong các lĩnh 
vực ưu tiên chính. 

Khoản trợ cấp nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Vì vậy một lần nữa, chúng tôi rất hoan nghênh và 
khuyến khích các tổ chức đối tác nộp đơn xin tài trợ từ Quỹ Impact Fund của Chương trình Tình 
nguyện viên Úc trong Vòng 6. 

Đơn xin tài trợ phải được gửi thông qua SmartyGrants. Bạn sẽ mất không quá một tiếng để nộp đơn. 
Đơn xin tài trợ phải được nộp trước thời hạn và phải đầy đủ. Hồ sơ phải được gửi qua email. Chúng 
tôi sẽ không xem xét hồ sơ bản cứng và những hồ sơ chưa hoàn chỉnh.  

Xin lưu ý rằng việc nộp đơn xin tài trợ không có nghĩa rằng Chương trình Tình nguyện viên Úc phải có 
trách nhiệm cấp tài trợ. Việc cấp tài trợ từ Quỹ Impact Fund phụ thuộc vào nguồn vốn sẵn có và các 
phê duyệt nội bộ hoặc phê duyệt của khách hàng. 

 

3. Ai có thể nộp đơn? 
Các tổ chức đối tác đủ điều kiện để nộp đơn xin tài trợ từ Quỹ Impact Fund nếu: 

• Là đối tác hiện tại đã từng tiếp nhận tình nguyện viên kể từ khi bắt đầu Chương trình Tình 
nguyện viên Úc vào tháng 1 năm 2018, hoặc có mối quan hệ được duy trì với một tình nguyện 
viên cũ (bao gồm trong các chu kỳ trước đây của chương trình, ví dụ: AVID). 

• Đáp ứng tất cả các yêu cầu thẩm định của Chương trình Tình nguyện viên Úc 
• Hiện không quản lý các dự án của Quỹ Impact Fund từ các vòng trước 
• Có bằng chứng cho thấy đã quản lý thành công nguồn kinh phí/khoản tài trợ trong hai năm 

qua 

 

 

 

https://avp.smartygrants.com.au/AVPImpactFundR6
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4. Ai không thể nộp đơn? 
Những đối tượng sau đây không đủ điều kiện tham gia Vòng 6 của Quỹ Impact Fund: 

• Các cá nhân 
• Các tổ chức chưa từng hợp tác với Chương trình Tình nguyện viên Úc 
• Các tổ chức đối tác không đáp ứng các yêu cầu thẩm định 
• Các tổ chức đối tác hiện đang quản lý các dự án của Quỹ Impact Fund từ các vòng trước 
• Các tổ chức đối tác chưa đáp ứng yêu cầu báo cáo của các dự án trước đó của Quỹ Impact 

Fund. 
 

5. Những hoạt động nào có thể được tài trợ? 
Vòng này của Quỹ Impact Fund tìm kiếm các dự án thực sự đáp ứng nhu cầu của địa phương và hỗ 
trợ đạt được các kết quả liên quan đến hành động chống biến đổi khí hậu. 

Ví dụ về các dự án liên quan đến hành động chống biến đổi khí hậu: 

• Nâng cao kiến thức và năng lực lãnh đạo trong cộng đồng 
• Thiết lập mạng lưới các bên liên quan để chia sẻ kiến thức và tài nguyên 
• Xây dựng nhận thức, thúc đẩy và chia sẻ kiến thức 
• Ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đã xác định  
• Tăng cường khả năng chống chịu 
• Chứng minh các cơ hội thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu 
• Hỗ trợ tình nguyện viên địa phương 

Hãy tìm hiểu một số dự án thành công từ các vòng trước (gợi ý: một trong những chủ đề trong Vòng 3 
là hành động chống biến đổi khí hậu).  

 

6. Những hoạt động nào không được tài trợ? 
Quỹ Impact Fund sẽ không hỗ trợ các chi phí liên quan đến:  

• Các dự án hoặc hoạt động đã bắt đầu, hoặc các chi phí liên quan đến việc nộp đơn xin tài trợ, 
hoặc bất kỳ chi phí nào liên quan đến đề xuất phát sinh trước khi ký kết Thỏa thuận Tài trợ 

• Các hoạt động trong đó trùng lặp các dịch vụ đã được thực hiện hoặc được lên kế hoạch cho 
một cộng đồng mục tiêu 

• Xây dựng, mua đất hoặc tài sản vốn 
• Các khoản vay, quỹ dự phòng hoặc các khoản tài trợ phụ 
• Chi phí hoạt động thường xuyên (ví dụ như chi phí thuê và chi phí tiện ích, và/hoặc các hoạt 

động đòi hỏi kinh phí thường xuyên) 
• Truyền giáo - bất kỳ hoạt động tôn giáo nào 
• Các hoạt động hỗ trợ chiến dịch hoặc đảng phái chính trị 
• Phí tư vấn trả cho dịch vụ của các tình nguyện viên Úc hiện đang tham gia chương trình. 

Quỹ Impact Fund có thể trang trải các chi phí để mua đồ ăn thức uống phục vụ hoạt động của dự án. 
Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc mua rượu, thuốc lá hoặc ma túy.  

 

 

https://www.australianvolunteers.com/partner-organisations/impactfund/previous-impact-fund-recipients/
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7. Có thể được tài trợ bao nhiêu? 
Số tiền tài trợ tối đa là:  

• 10.000 đô la Úc 
• Các dự án phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 

31 tháng 12 năm 2023 
• Mỗi tổ chức đối tác chỉ được phép nộp một hồ sơ xin tài trợ  
• Ngân sách của dự án đề xuất cần dự kiến tất cả các chi phí liên quan (ví dụ: phí ngân hàng 

quốc tế dự kiến). 

Lưu ý: Các khoản tài trợ được cấp bằng đô la Úc. Do biến động tỷ giá hối đoái, có thể có sự 
khác biệt giữa giá trị tương đương tính bằng đồng nội tệ tại thời điểm đăng ký và thời điểm 
chuyển tiền. 

 

8. Các tiêu chí đánh giá 
Các dự án đủ điều kiện sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau. 

Tiêu chí đánh giá Trọng số  

Thiết lập trọng tâm rõ ràng cho dự án hành động chống biến đổi khí hậu 
và vạch ra các kết quả tích cực và thực tế. 

30% 

Các hoạt động vạch ra một kế hoạch dự án rõ ràng, có liên quan đến 
các kết quả đã xác định với khung thời gian thực tế. 

20% 

Thể hiện sự gắn kết với cộng đồng có liên quan và thúc đẩy bình đẳng 
giới, hòa nhập và đa dạng. 

20% 

Các rủi ro liên quan đến dự án được trình bày rõ ràng và các biện pháp 
giảm thiểu thích hợp được xác định. 

10% 

Có tính đến tính bền vững của dự án, vạch ra cách thức dự án sẽ tiếp 
tục tác động tích cực đến cộng đồng sau khi thực hiện. 

10% 

Ngân sách chi tiết và đầy đủ, gắn với các hoạt động và cho thấy đồng 
tiền được chi tiêu một cách hợp lý. 

10% 

Quá trình xét duyệt hồ sơ xin tài trợ sẽ có tính cạnh tranh. Hồ sơ mạnh là hồ sơ vừa đáp ứng các tiêu 
chí, vừa nâng cao các giá trị và ưu tiên của chương trình. Điều này bao gồm: 

• Xây dựng năng lực 
• Đảm bảo các kết quả bền vững 
• Đảm bảo sự lành mạnh về đạo đức 
• Gắn với sứ mệnh rộng lớn hơn của tổ chức nộp đơn 
• Thể hiện giá trị của hoạt động tình nguyện 
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9. Cần cung cấp những tài liệu hỗ trợ nào? 
Để đủ điều kiện tham gia, các tổ chức đối tác của Quỹ Impact Fund phải đáp ứng tất cả các tiêu 
chuẩn thẩm định, giống như đối với tất cả các tổ chức đối tác đang hoạt động.  

Hoạt động thẩm định bao gồm việc đánh giá các chương trình, phương pháp tiếp cận, hệ thống hiện 
tại và nhu cầu đã xác định của các tổ chức đối tác. Đây là một quy trình chuẩn được tiến hành 
thường xuyên với tất cả các tổ chức đối tác của Chương trình Tình nguyện viên Úc.  

Trước khi cấp tài trợ, chúng tôi cần xác minh rằng các tổ chức đối tác có thể quản lý kinh phí, lưu giữ 
hồ sơ và có các hoạt động kiểm soát gian lận hay không. Các cán bộ ở văn phòng Việt Nam của chúng 
tôi sẽ làm việc với bạn để hoàn tất quá trình này. 

Liên hệ với cán bộ ở văn phòng Việt Nam để được hỗ trợ hoặc gửi email tới 
Impactfund@australianvolunteers.com. 

 

10. Điều kiện tài trợ 

Thỏa thuận tài trợ 
Người nộp đơn thành công sẽ được yêu cầu ký Thỏa thuận Tài trợ với Chương trình Tình nguyện viên 
Úc. Người nộp đơn nên xem kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi nộp đơn để đảm bảo đáp ứng 
tất cả các nghĩa vụ vì các điều khoản và điều kiện này là không thể thương lượng. 

Nghĩa vụ thuế 
Người nộp đơn nên tham vấn cơ quan thuế địa phương hoặc tìm kiếm ý kiến chuyên môn về các 
nghĩa vụ có thể phát sinh khi trở thành người nhận tài trợ. 

Ghi nhận sự hỗ trợ của Chương trình Tình nguyện viên Úc 
Người nộp đơn thành công phải ghi nhận sự hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác được cung cấp bởi 
Chương trình Tình nguyện viên Úc do Chính phủ Úc tài trợ trong bất kỳ ấn phẩm, tài liệu quảng cáo, 
thông báo, sự kiện và hoạt động nào liên quan đến dự án/hoạt động nhận tài trợ, hoặc bất kỳ sản 
phẩm hoặc quy trình nào được phát triển từ dự án/hoạt động nhận tài trợ. 

Thanh toán 
Thanh toán được thực hiện trên cơ sở: 

• Hồ sơ xin tài trợ của tổ chức được phê duyệt 
• Tổ chức đáp ứng tất cả các điều kiện và thẩm định liên quan 
• Thỏa thuận tài trợ đã được cả hai bên ký kết và được gửi tới 

Impactfund@australianvolunteers.com.au vào ngày được chỉ định trong email thông báo phê 
duyệt hồ sơ xin tài trợ. 

Giám sát và báo cáo 
Tổ chức nhận tài trợ phải tuân thủ các yêu cầu về giám sát và báo cáo dự án như được nêu trong 
Thỏa thuận Tài trợ. Điều này sẽ bao gồm: 

• Tham gia các cuộc họp với nhân viên Chương trình Tình nguyện viên Úc qua điện thoại hoặc 
gặp trực tiếp 

• Hoàn thành biểu mẫu Bảng chi tiêu trong đó nêu chi tiết kèm thuyết minh việc chi tiêu ngân 
sách/tài chính  

• Gửi bản sao của tất cả các biên lai, hóa đơn qua SmartyGrants  

mailto:Impactfund@australianvolunteers.com
https://www.australianvolunteers.com/assets/ALL_FILES/Impact-Fund/Impact-Fund-Funding-Agreement_2021.pdf
mailto:impactfund@australianvolunteers.com.au
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• Ảnh chụp kết quả dự án 
 

11. Quy trình nộp đơn xin tài trợ 
• Đơn xin tài trợ được nộp trực tuyến bằng cổng thông tin tài trợ trực tuyến, SmartyGrants.  
• Đọc Ví dụ về Đơn đăng ký, trong đó có các câu hỏi mà người nộp đơn cần trả lời. 
• Ngân sách được đề xuất phải được trình bày bằng đồng nội tệ của người nộp đơn. Nền tảng 

SmartyGrants sẽ tự động tính toán số tiền tương đương bằng đô la Úc theo tỷ giá hối đoái cố 
định. 

• Lưu ý đưa vào ngân sách dự án tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng quốc tế dự 
kiến. 

• Chúng tôi sẽ gửi mã số đăng ký sau khi bạn gửi hồ sơ xin tài trợ trực tuyến. Vui lòng trích dẫn 
mã số này trong tất cả thư từ/trao đổi với Chương trình Tình nguyện viên Úc liên quan đến 
hồ sơ xin tài trợ của bạn. 

• Đừng quên nộp hồ sơ xin tài trợ trước ngày đến hạn. 
 

12. Liên hệ và thông tin bổ sung 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng Chương trình Tình nguyện viên Úc tại 
địa phương hoặc gửi email đến địa chỉ: Impactfund@australianvolunteers.org.au 

 

13. Thông báo 
Người nộp đơn thành công và không thành công sẽ được thông báo qua email sau khi chúng tôi 
hoàn tất quá trình đánh giá. Mọi quyết định đều là cuối cùng và sẽ không được xem xét thêm. Người 
nộp đơn không thành công có thể yêu cầu phản hồi về hồ sơ của họ, tuy nhiên chúng tôi không có 
nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi cá nhân.  

 

14. Các mốc quan trọng 

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Ngày kết thúc nhận hồ sơ Thứ Sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022 

Ngày gửi thông báo cho người nộp hồ sơ Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022 

Ngày bắt đầu các hoạt động Thứ Hai ngày 2 tháng 1 năm 2023 

Ngày kết thúc các hoạt động  Thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

Ngày hoàn tất việc nộp báo cáo và Bảng chi tiêu 1 tháng sau ngày kết thúc dự án 

 

 

 

 

https://avp.smartygrants.com.au/AVPImpactFundR6
https://www.australianvolunteers.com/assets/ALL_FILES/Impact-Fund/Round-6-Climate-Action-Annotated-Application-Form.pdf
mailto:impactfund@australianvolunteers.org.au
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15. Danh mục kiểm 
Bạn đã:  

❑ Đọc kỹ các hướng dẫn này?  
❑ Kiểm tra xem tổ chức của bạn có đủ điều kiện nhận khoản tài trợ này không? 
❑ Kiểm tra xem hoạt động hoặc dự án mà bạn đề xuất có đủ điều kiện để nhận được khoản tài 

trợ này không?  
❑ Kiểm tra xem tổ chức của bạn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu thẩm định của Chương trình 

Tình nguyện viên Úc không? 
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