"Chng trình i tác i mi Sáng to - IPP" là chng trình ODA ca Chính ph Vit Nam và Phn Lan nhm tng
cng H thng i mi Sáng to Quc gia ca Vit Nam.
Trong giai on u tiên (2009-2014) ca D án, IPP ã trin khai n các c quan, doanh nghip, trng i hc và
các vin nghiên cu nhm nâng cao các hot ng i mi - sáng to, khuyn khích xây dng mi quan h i tác gia
các t chc Vit Nam và Phn Lan. Riêng ti thành ph à Nng ã c IPP h tr 06 d án. Các tiu d án trên ca
IPP ã góp phn không nh trong vic i mi sáng to, thúc y các nhà khoa hc nghiên cu sáng to, các
doanh nghip tích cc ng dng kt qu nghiên cu trong sn xut kinh doanh, các c quan qun lý nhà nc
nghiên cu ban hành các quy nh, chính sách mang tính i mi.
Nhm trin khai d án IPP giai on 2 (2014-2018) có hiu qu và to iu kin IPP có th tip cn và xây dng các
k hoch hp tác thit thc cng nh tng cng c hi hp tác gia IPP vi các i tác ti các tnh min Trung và thành
ph à Nng, sáng ngày 12/11/2014, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng ã phi hp vi Vn phòng
Chng trình IPP t chc hi tho "Gii thiu Chng trình i tác i mi Sáng to giai on 2" ti Khách sn Saigon
Tourane, à Nng.
Toàn cnh Hi tho
Hi tho ã thu hút s tham d ca trên 60 i biu n t các doanh nghip, các trng i hc, vin nghiên cu, các s,
ban, ngành trên a bàn thành ph à Nng và các tnh lân cn.
Ông Lauri Laakso - C vn trng d án
Ti hi tho, ông Lauri Laakso - C vn trng d án ã gii thiu v quy mô, mc tiêu và ni dung ca Chng trình.
Ông khng nh: Mc tiêu ca d án IPP giai on 2 là thúc y s chuyn i trong vn hóa doanh nghip t t duy nh
sang t duy tng trng cao; phát trin nng lc cho các chuyên gia i mi sáng to trên toàn quc; phi hp hot
ng ca các t chc trong H thng i mi Sáng to Quc gia, khu vc và quc t; y mnh phát trin kinh t bn vng
Vit Nam thông qua vic nâng cao sn xut và xut khu nhng sn phm mang tính i mi sáng to. Các i biu
tham d hi tho ã tp trung tho lun v nhng c hi, ni dung h tr ca IPP i vi các doanh nghip, t chc nghiên
cu và cách tip cn hiu qu i vi Chng trình.
(Nguyn Lê Thành Lc)

