RAISING AWARENESS ON GREEN CITY SOLUTIONS IN VIETNAM
Join our green competition to win up to 3,500 USD in financial support for your environmental project
in Hanoi or Ho Chi Minh City

The Competition:
The Embassy of Denmark and the Denmark-Vietnam Alumni Network proudly present
“Raising Awareness on Green City Solutions in Vietnam”
Focusing on supporting
UN’s Sustainable Development Goal # 11:
To make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

We invite local NGOs, Student Organizations, and Social Enterprises in Hanoi and Ho Chi Minh City to send your
best idea on how to ensure a greener and cleaner city in your locality.
We welcome ideas of all scales, both small and big.
In each city, the best idea will be rewarded 3,500 USD and the second best 1,500 USD to implement your
winning ideas.
The project is linked to the “Sustainable Liveable Cities” initiative led by the Embassy of Denmark in Vietnam.
This initiative will be held in:



Hanoi on December 12, 2017 (National University of Civil Engineering)
Ho Chi Minh City on December 14, 2017 (HCMC Architecture University)

During this time, selected organizations are invited to come and present their solution. A jury will elect the
winners based on the ability to create and present a green and implementable solution.
Implementation will continue for approximately 6 months after the finale.
Nominated organizations will have some basic costs covered for their presentation.

How can your organization participate?
Send your proposal to hebruh@um.dk no later
than December 3, 2017.
The proposal should be maximum 1 page and
focus on:


Project idea



Environmental and social impact



Implementation of solution

Criteria for participation:


Participants must be able to participate in
the finale event in either Hanoi or Ho Chi
Minh City



Document that the financial support has
been used in accordance with the project’s
terms

www.facebook.com/DenmarkVietnamAlumniNetwork
For further questions, please contact hebruh@um.dk

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÁC GIẢI PHÁP THÀNH PHỐ XANH Ở VIỆT NAM
Tham gia cuộc thi xanh của chúng tôi để dành được 3.500 đô la Mỹ hỗ trợ cho dự án môi trường của bạn tại Hà
Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc thi:
Đại sứ quán Đan Mạch và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam – Đan Mạch tự hào giới
thiệu
“Nâng cao nhận thức về các giải pháp thành phố xanh ở Việt Nam”
Tập trung hỗ trợ
Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ số 11:
Xây dựng các thành phố toàn diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững
Chúng tôi xin kính mời các tổ chức phi chính phủ trong nước, các tổ chức học sinh sinh viên và các doanh nghiệp
xã hội tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gửi ý tưởng hay nhất của mình về cách bảo đảm một thành phố xanh
– sạch hơn trên địa bàn mình.
Chúng tôi hoan nghênh các ý tưởng ở tất cả các quy mô, cả to và nhỏ
Tại mỗi thành phố, ý tưởng đạt giải nhất sẽ được trao tặng 3.500 đô la Mỹ và ý tưởng đạt giải nhì được trao
tặng 1.500 đô la Mỹ để triển khai thực hiện ý tưởng đã đạt giải.
Dự án được liên kết với sáng kiến “Các thành phố bền vững đáng sống” của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.
Sáng kiến này sẽ được tổ chức tại:



Hà Nội 12.12.2017 (trường Đại học Xây dựng Hà Nội)
Thành phố Hồ Chí Minh 14.12.2017 (trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh)

Trong thời gian này, các đơn vị được chọn được mời đến tham dự và trình bày các giải pháp của mình. Ban giám
khảo sẽ chọn ra các đơn vị chiến thắng dựa trên khả năng tạo ra và thuyết trình một giải pháp xanh và khả thi.
Việc triển khai thực hiện sẽ tiếp tục trong khoảng 6 tháng sau khi kết thúc cuộc thi.
Các tổ chức được đề cử sẽ được tài trợ một phần chi phí cơ bản cho phần thuyết trình của mình.

Cách thức tham gia cuộc thi
Gửi đề xuất của bạn tới địa chỉ hebruh@um.dk
muộn nhất vào ngày 03.12.2017

Tiêu chí tham gia cuộc thi:


Các đơn vị tham gia phải tham dự vòng
chung kết được tổ chức tại Hà Nội hoặc
thành phố Hồ Chí Minh



Cung cấp tài liệu chứng minh rằng sự hỗ
trợ tài chính đã được sử dụng theo đúng
các điều khoản của dự án

Đề xuất dài tối đa 1 trang và tập trung vào:


Ý tưởng dự án



Tác động môi trường và xã hội



Triển khai thực hiện giải pháp

www.facebook.com/DenmarkVietnamAlumniNetwork
Nếu các bạn có thêm câu hỏi gì, vui lòng liên hệ hebruh@um.dk

