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Di sản kết nối
Dự án Di sản Văn hóa cho Phát triển Đồng đều

Quỹ Phim, Nhạc và Lưu trữ
Các câu hỏi thường gặp
---1. Các dạng dự án như thế nào có thể nhận được hỗ trợ?
Các dự án có thể ở nhiều dạng thức biểu đạt khác nhau (trình diễn, triển lãm, tác phẩm, nghiên
cứu, ấn bản, v..v..) nhưng cần thể hiện được sự tương tác (dưới bất kỳ hình thức nào) với di sản
âm nhạc hoặc/và phim của Việt Nam.
2. Thế nào là ‘di sản nhạc và phim của Việt Nam’?
Quỹ FAMLAB khuyến khích sự diễn giải của khái niệm này theo nhiều hướng khác nhau, trong đó
yếu tố nhạc và phim được coi là các loại hình di sản cần được bảo tồn và phát triển dưới các hình
thức khác nhau.
3. Tiêu chí lựa chọn dự án?
Vui lòng tham khảo Phụ lục 3 – trang giới thiệu về Quỹ FAMLAB tại website của Hội đồng Anh tại
Việt Nam https://www.britishcouncil.vn/en/programmes/arts/famlab-fund
Bạn cũng có thể liên hệ với cán bộ quản lý Quỹ qua điện thoại hoặc thư điện tử theo thông tin dưới
đây. Với mỗi đợt chúng tôi đều có những thời hạn cho việc đặt câu hỏi liên quan đến hồ sơ.
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4. Hồ sơ phải viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?
Ứng viên có thể lựa chọn viết bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt, ưu tiên ngôn ngữ nào thể hiện được
nhiều nhất và chính xác nhất ý tưởng dự án.
5. Đối tượng nào được ứng tuyển và tham dự vào các dự án để xuất?
Quỹ FAMLAB hỗ trợ các cá nhân hoặc nhóm/tổ chức có địa bàn hoạt động tại Việt Nam hoặc
Vương quốc Anh, và không giới hạn quốc tịch của các thành phần tham gia trong dự án.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities

6. Đề xuất dự án xin tài trợ chỉ là một phần/giai đoạn của dự án lớn hơn thì có hợp lệ không?
Các dự án nhận được hỗ trợ có thể đang ở nhiều giai đoạn khác nhau – có thể đang ở bước nghiên
cứu, hay đã gần hoàn thành –nhưng trong hồ sơ cần thể hiện rõ mục tiêu chung của dự án, cũng
như của hợp phần dự án có nhận được hỗ trợ.
7. Tôi có cần làm hồ sơ theo mẫu không?
Để việc đánh giá được thuận tiện và công bằng, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục 1
cho Mô tả dự án và Phụ lục 2 về Ngân sách dự án. Riêng Thư giới thiệu và Hồ sơ năng lực có thể
tự làm theo cách của các bên.
8. Tôi có thể nộp nhiều hồ sơ dự án cho các đợt nộp hồ sơ khác nhau được không?
Có, cá nhân/tập thể/tổ chức có thể nộp một hay nhiều hồ sơ cho một hay nhiều giai đoạn khác nhau
của Quỹ
9. Bao lâu thì tôi sẽ được biết kết quả?
Vui lòng tham khảo trang thông tin về Quỹ trên website của Hội đồng Anh để nắm được các thời
hạn thông báo. https://www.britishcouncil.vn/en/programmes/arts/famlab-fund.

10. Các loại chi phí nào mà Quỹ sẽ không chi trả?
Tùy vào các đề xuất khác nhau, Quỹ sẽ đánh giá các ngân sách cần thiết. Về cơ bản, Quỹ sẽ

không hỗ trợ chi trả cho các chi phí không trực tiếp cho việc thực hiện các hoạt động của
đề xuất dự án và trong thời hạn triển khai dự án.
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