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There are no translations available.
Hội đồng Anh Việt Nam trân trọng giới thiệu Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật nhằm mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ Việt Nam và các tổ chức nghệ thuật
tại Việt Nam. Quỹ cũng nhằm thúc đầy những hoạt động mang tính hợp tác giữa các nghệ sĩ,
các tổ chức nghệ thuật ở Việt Nam và Vương quốc Anh đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết
của công chúng về hai nền văn hoá.
Ai có thể nộp đơn?
Dành cho các cá nhân, nghệ sĩ, giám tuyển hoặc các nhà sản xuất của Việt Nam, những người
là công dân Việt Nam hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam.
Tiêu chí
Chúng tôi tìm kiếm những tác phẩm và dự án nghệ thuật có những tiêu chí:
- nguyên bản, sáng tạo và đương đại
- được thực hiện ở Việt Nam hoặc Vương quốc Anh
- giới thiệu các hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam với mục đích phát triển nghệ thuật do
nghệ sĩ và nhà sản xuất Việt Nam hoặc hợp tác với nghệ sĩ Anh thực hiện
- khuyến khích sự trao đổi kiến thức và ý tưởng mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (nếu
phù hợp)
- bao gồm cả những cơ hội cho khán giả tham gia trực tiếp hoặc trên mạng
- đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật đương đại ở Việt Nam
- có tác động và ảnh hưởng lâu dài
- có sự hỗ trợ từ những nguồn tài trợ khác (nếu có)
- đề xuất nên thể hiện được mục tiêu rõ ràng và cam kết nghiêm túc của các nghệ sĩ/ tổ
chức
- chúng tôi hoan nghênh những đề xuất có sự phối hợp đa phương tiện và sự hợp tác giữa
nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật khác nhau hoặc các tổ chức khác nhau.
Đề xuất được đánh giá như thế nào? Các đề xuất sẽ do một Ban điều hành độc lập xem xét
và đánh giá theo các tiêu chí nêu trên cùng với:
1. Thành tích của các ứng viên - những dự án đã thực hiện, sự công nhận và đánh giá của
giới chuyên môn (nếu có).
2. Tính khả thi
3. Tầm nhìn rõ ràng và sự tiếp cận khán giả
4. Tính khoa học và chất lượng của sự tự đánh giá dự án.
Số lượng đề xuất có thể nhiều hơn khả năng mà chúng tôi hỗ trợ được. Điều này có nghĩa là
một số đề xuất dù đáp ứng đủ các tiêu chí cũng có thể không được chọn hoặc sẽ được gợi ý
nộp đơn vào lần duyệt sau. Đồng thời xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cân bằng số ‘hồ sơ’ giữa các
tổ chức, các dự án hợp tác, các loại hình nghệ thuật, khu vực địa lý và các cách tiếp cận.
Chúng tôi cũng khuyến khích những dự án hợp tác giữa nghệ sĩ và nhà tổ chức của hai quốc
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gia Việt – Anh. Ban Điều hành Quỹ gồm các Nghệ sĩ, các nhà hoạt động Nghệ thuật nổi
tiếng của Việt Nam và Vương Quốc Anh. Ban Điều hành sẽ cùng nhau làm việc để đánh giá và
lựa chọn đề xuất được hỗ trợ.
Quyết định của Ban điều hành là quyết định
cuối cùng.
Nộp hồ sơ như thế nào? Bạn có
thể tải mẫu đơn tại
đây
.
Người xin hỗ trợ phải trả lời tất cả các câu hỏi nêu ra trong đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
và gửi đơn tới địa chỉ email:
ha.ha@britishcouncil.org.vn
Xin vui lòng nộp thêm tư liệu một số sự án bạn đã thực hiên như hình ảnh, clip âm thanh, kết
nối tới các video trực tuyến (nếu có)…v.v…, tốt nhất là dưới dạng điện tử. Điều này đặc biệt
quan trọng trong trường hợp Ban điều hành chưa biết tới tác phẩm và các hoạt động nghệ
thuật của bạn.
Hoặc có thể lấy mẫu đơn tại văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu nộp đơn dưới dạng bản in, đề nghị gửi đơn với đầy đủ thông tin cùng bản in tư liệu những
dự án bạn đã thực hiện tới:
Hội đồng Anh
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh
20 Thuỵ Khuê
Hà Nội
Việt Nam
(Bà Hà Thiên Hà, Quản lý Văn hoá Nghệ thuật)
ĐT +84 (0)4 37281920 Xin gửi kèm phần ngân sách dự án (dạng Word hoặc Excel). Chúng tôi
khuyến khích người xin hỗ trợ nộp đề xuất qua mạng và bằng cả hai thứ tiếng Anh - Việt.
Xin lưu ý rằng các thông tin trong đơn sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, Quỹ sẽ thông báo thường
kỳ tên và số tiền tài trợ cho các dự án đã được phê duyệt.
Thời hạn nộp và xử lý hồ sơ
Năm 2011 có 2 thời hạn nộp đơn:
ngày 15 tháng 9
ngày 15 tháng 12 Ban Điều hành sẽ đưa ra thông báo xác nhận tài trợ cho các đề xuất sau
khoảng sáu tuần kể từ những thời hạn nêu trên.
Các điều kiện và điều
khoản chung
- Dự án phải được thực hiện như đã mô tả trong đơn đề nghị. Bất kỳ sự thay đổi nào về nội
dung và ngân sách phải được sự chấp thuận của Quỹ.
- Việc thanh toán các khoản đã được duyệt chỉ được thực hiện trên cơ sở đơn đề nghị
thanh toán có ghi rõ tên ngân hàng, chi nhánh và số tài khoản. Thông thường, việc thanh toán
được thực hiện 1 tháng trước khi tiến hành dự án. Quỹ chỉ chuyển ngân sau khi nhận được Xác
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nhận hỗ trợ trong đó người thụ hưởng ghi rõ sự chấp nhận của mình đối các điều kiện và điều
khoản qui định. Cần gửi trực tiếp yêu cầu thanh toán đến bà Hà Thiên Hà, Quản lý văn hóa và
Nghệ thuật của Hội đồng Anh, theo địa chỉ e-mail
ha.ha@britishcouncil.org.vn hoặc số
điện thoại 84 (0)4 3728 1920.
- Tuỳ theo cấu trúc của dự án mà tài trợ có thể chuyển đến người đứng đơn làm 2 lần.
- Trong các tài liệu truyền thông hoặc thông tin của dự án cần ghi rõ Quỹ đã tài trợ việc
thực hiện dự án với logo của Hội đồng Anh.
- Ngay khi hoàn tất các tài liệu in ấn , bao gồm tờ chương trình, tờ rơi, thông cáo báo chí,
ảnh vv… xin gửi 1 bản đến Quỹ, Sau khi hoàn tất dự án cũng xin gửi toàn bộ tư liệu của dự án
đến Quỹ, lưu ý ghi rõ tên dự án. Các tài liệu này sẽ được sử dụng vào mục đích thông tin và lưu
trữ tài liệu.
- Những hồ sơ nào thiếu hoặc không đáp ứng nội dung của các mục cụ thể trong mẫu đơn
sẽ không được xét duyệt.
- Trong trường hợp dự án không thể thực hiện được vì các lí do bất khả kháng, người nộp
đơn có trách nhiệm hoàn trả ngân sách cho Quỹ và chịu trách nhiệm về mọi sự không rõ ràng
nếu có.
- Người nộp đơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi khiếu kiện về bản quyền nếu có
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