
PHỤ LỤC 
TÓM TẮT NỘI DUNG, MỨC CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Đề án 514 – Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 
Nghị quyết 06 - Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đến năm 2025) 
 

Stt Nội dung hỗ trợ Mức chi hỗ trợ Biểu mẫu Căn cứ thực hiện 
1 Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo: 
- Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; 
- Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; 
- Khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; 
- Thanh toán, tài chính; 
- Đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;  
- Tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành 
lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ 

Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 
đồng/doanh nghiệp 

Mẫu đăng 
ký tham gia 

số 
M01-149 

- Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND 
ngày 04/8/2020 của 
HĐND tỉnh V/v quy 
định nội dung, mức chi 
từ ngân sách nhà nước 
để thực hiện hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đến 
năm 2025 và  
- Kế hoạch số 149/KH-
UBND ngày 
10/11/2020 của UBND 
tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND 
- Hướng dẫn số 01/HD-
SKHCN ngày 
03/03/2021 V/v  Hướng 
dẫn thực hiện Kế hoạch 
số 149/KH-UBND 

2 Hỗ trợ một phần kinh phí trả tiền công lao 
động trực tiếp 

Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định Quyết định số 
13/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi là 
Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND) và các quy định 
hiện hành có liên quan: Mức hỗ trợ 50% kinh phí thực 
hiện. Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 01 
năm/doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp được hỗ 

M02-149 



Stt Nội dung hỗ trợ Mức chi hỗ trợ Biểu mẫu Căn cứ thực hiện 
trợ: Tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm.  

3 Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không 
gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí 
sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, 
hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 

Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 
13/2017/QĐ-UBND: Mức hỗ trợ 50% kinh phí thực 
hiện. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa 
không quá 10 doanh nghiệp/năm 

M02-149 

4 Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và 
phát triển tài sản trí tuệ. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác 
lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng 
không quá 05 triệu đồng/thủ tục/đối tượng quyền sở 
hữu trí tuệ; 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và 
thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí 
tuệ, nhưng không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp; 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng 
ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, 
nhưng không quá 20 triệu đồng đối với nhãn hiệu 
đăng ký trong nước, không quá 40 triệu đồng đối với 
nhãn hiệu đăng ký ở nước ngoài, không quá 40 triệu 
đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải 
pháp hữu ích đăng ký trong nước, không quá 60 triệu 
đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải 
pháp hữu ích đăng ký ở nước ngoài. 

M01-514 - Quyết định số 
514/QĐ-UBND ngày 
07/3/2019 của UBND 
tỉnh về phê duyệt Đề án 
hỗ trợ DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai 
đoạn 2019-2025 
- Hướng dẫn số 
392/HD-SKHCN ngày 
27/5/2019 V/v quy 
trình, lập hồ sơ thực 
hiện và hỗ trợ kinh phí 
cho doanh nghiệp thuộc 
Đề án “Hỗ trợ DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2019-2025” 

5 Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử 
nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình 
kinh doanh mới. 

- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo; 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhưng không quá 10 triệu 
đồng/tiêu chuẩn cơ sở; 



Stt Nội dung hỗ trợ Mức chi hỗ trợ Biểu mẫu Căn cứ thực hiện 
- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; 
Hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường; Hỗ trợ 50% chi phí 
cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với 
yêu cầu kỹ thuật đo lường, nhưng không quá 10 triệu 
đồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm; 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp 
khởi nghiệp tự tổ chức đo lường, nhưng không quá 10 
triệu đồng/doanh nghiệp; 
- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm về chất lượng hàng 
hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà 
nước, nhưng không quá 10 triệu đồng/01 lần thử và 
không quá 01 lần/năm. 

6 Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, 
hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhưng không quá 
100 triệu đồng/hợp đồng và không quá 01 hợp 
đồng/năm. 

7 Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương 
mại, thương mại hóa 

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội 
dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại 
hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết 
nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 
triệu đồng/khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào 
tạo/năm; 
- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở 
dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả 
nghiên cứu; 
- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm 
xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, nhưng 
không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Hội 
chợ triển lãm nước ngoài, không quá 12 triệu 
đồng/doanh nghiệp đối với Hội chợ triển lãm trong 
nước; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến 
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thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước; 
- Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối 
mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các 
quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

8 Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, 
khu làm việc chung 

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ 
sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng 
không quá 50 triệu đồng/năm; 
- Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu 
làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo, nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh 
nghiệp. 

 
 


