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HƯỚNG DẪN
Về hồ sơ thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày
03/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ
phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII kỳ họp thứ 12 ban hành Quy định một số chính
sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Thực hiện Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND
tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy định).
Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về các mẫu hồ sơ được quy định tại
các Điều 11, 12, 13 và 14 của Quy định, cụ thể như sau:
1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí cho tất cả các đối tượng: Phụ lục số 1;
2. Báo cáo thuyết minh dự kiến hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ
bao gồm các báo cáo về hiệu quả kinh tế và hiệu quả khác từ chuyển giao công
nghệ (đối với hỗ trợ lãi suất vay sau khi thực hiện dự án đầu tư): Phụ lục số 2;
3. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Phụ lục số 3;
4. Đơn đề nghị vay vốn đối với đề nghị cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ
trợ lãi suất vay đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư: Phụ lục
số 4.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để giải quyết
kịp thời./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Cá nhân, tổ chức; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- TT.TTUD (đăng website Sở);
- Lưu: VT, CN.
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