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- Hỗ trợ 50% chi phí ñào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát
triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn ñầu 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 ñồng/khóa ñào tạo và không quá 01 khóa ñào 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 ñồng/doanh nghiệp ñối với Hội chợ triển
lãm nước ngoài, không quá 12 triệu ñồng/doanh nghiệp ñối với Hội chợ triển lãm
trong nước; ñược ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến 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 ñầu tư từ các quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
ñ) 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 ñồng/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 ñồng/tháng/doanh
nghiệp.
4. Kinh phí thực hiện
a) Nguồn kinh phí:
Kinh phí thực hiện ñề án từ các nguồn: kinh phí sự nghiệp khoa học và công
nghệ hàng năm; ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai các hoạt ñộng khởi nghiệp
sáng tạo; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp
khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ ñầu tư.
b) Kinh phí thực hiện ðề án:
Tổng kinh phí thực hiện ðề án: khoảng 28.000 triệu ñồng (Bằng chữ: hai mươi
tám tỷ ñồng).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và các ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ
họp thứ Chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12
năm 2018./.
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