TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CỦA GGSF
STT

Tên dự án thí điểm

Mã số

Địa điểm

Vốn từ
GGSF
235.000
EUR

Cơ quan thực hiện

Ngày kết
thúc
31/12/2018 Cộng đồng
người dân thành
phố Phan RangTháp Chàm và
du khách đến
tham quan dự
án thí điểm

Nhóm mục tiêu

1

Phát triển tưới nước nhỏ
VIE 11
giọt phục vụ phát triển
041
cây xanh đô thị thành phố 11/CSUB/
Phan Rang-Tháp Chàm,
001
tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh
Ninh
Thuận

2

Phát triển tưới nước nhỏ
VIE 11
giọt phục vụ nông nghiệp
041
ứng phó với tình hình hạn 11/CSUB/
hán tỉnh Ninh Thuận
001

Tỉnh
Ninh
Thuận

235.000
EUR

BĐP Dự án Quản lý
nguồn nước tổng hợp
và Phát triển đô thị
trong mối liên hệ với
biến đổi khí hậu tỉnh
Ninh Thuận

1/6/2016

31/12/2018 Nông dân trồng Cộng đồng,
nho vùng dự án. người dân,
doanh nghiệp
tại địa bàn
thực hiện dự
án.

3

Xây dựng hệ thống chiếu
VIE 11
sáng công cộng sử dụng
041
năng lượng mặt trời tại xã 11/CSUB/
Hồng Sơn, xã Hàm Đức,
002
xã Hàm Chính và xã Hàm
Phú, huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh
Bình
Thuận

200.000
EUR

UBND tỉnh Bình
Thuận/ BĐP dự án tỉnh
Bình Thuận

1/7/2016

31/12/2018 BĐP tỉnh Bình
Thuận

4

Xây dựng kênh tiếp nước
và hệ thống tưới tiết kiệm
nước cải thiện hiệu quả
canh tác khu Suối Trinh,
thôn An Trung, xã Bình
An, huyện Bắc Bình, tỉnh
Bình Thuận.
Ứng dụng khoa học và
công nghệ xây dựng mô
hình sản xuất nấm và sản
xuất phân hữu cơ vi sinh
từ phế thải ngành nông
nghiệp Hà Tĩnh

VIE 11
041
11/CSUB/
002

Tỉnh
Bình
Thuận

248.000
EUR

UBND tỉnh Bình
Thuận/ BĐP dự án tỉnh
Bình Thuận

1/7/2016

VIE 11 Tỉnh Hà
041
Tĩnh
11/CSUB/
003

67.193
EUR

UBND tỉnh Hà Tĩnh/
BĐP dự án tỉnh Hà Tĩnh

Phân tích, đánh giá và đề
xuất các giải pháp giảm
thiểu ô nhiễm môi trường
nước sông Nghèn theo
hướng tăng trưởng xanh

VIE 11 Tỉnh Hà
041
Tĩnh
11/CSUB/
003

346.816
EUR

UBND tỉnh Hà Tĩnh/
BĐP dự án tỉnh Hà Tĩnh

5

6

Ban Xây dựng năng lực
và Thực hiện các dự án
ODA ngành nước tỉnh
Ninh Thuận

Ngày khởi
động
1/6/2016

Tác động

Công ty cổ
phần công
trình đô thị,
cơ quan nhà
nước liên
quan ở địa
phương có dự
án thí điểm

Kết quả

Tổng kinh phí thực hiện

Góp phần thực hiện
Phát triển mô hình tưới nước nhỏ giọt phục
KHHĐ TTX của tỉnh phát triển cây xanh đô thị thành phố Phan
Ninh Thuận thông quá Rang- Tháp Chàm.
dự án thí điểm TTX.

280.130 EUR
Trong đó:
Vốn GGSF: 235.000 EUR
Vốn đối ứng: 45.130 EUR

Cơ quan quản lý
nhà nước, chính
quyền địa
phương tại địa
bàn thực hiện dự
án.

Góp phần thực hiện
Phát triển tưới nước nhỏ giọt phục vụ nông
KHHĐ TTX của tỉnh nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán tỉnh
Ninh Thuận thông quá Ninh Thuận.
các dự án thí điểm
TTX.

273.500 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 235.000 EUR
Vốn đối ứng: 21.109 EUR
Vốn đóng góp của người dân:
17.391 EUR

Cộng đồng,
người dân,
doanh nghiệp
tại địa bàn
thực hiện dự
án.

Cơ quan quản lý
nhà nước, chính
quyền địa
phương tại địa
bàn thực hiện dự
án.

Góp phần thực hiện
KHHĐ TTX cấp tỉnh
của tỉnh Bình Thuận
thông qua thực hiện
các dự án thí điểm về
TTX.

Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử
dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn,
xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm
Phú.

248.000 EUR
Trong đó:
Vốn GGSF: 200.000 EUR.
Vốn đối ứng: 48.000 EUR.

31/12/2018 BĐP tỉnh Bình
Thuận

Cộng đồng,
người dân,
doanh nghiệp
tại địa bàn
thực hiện dự
án.

Cơ quan quản lý
nhà nước, chính
quyền địa
phương tại địa
bàn thực hiện dự
án.

Góp phần thực hiện
KHHĐ TTX cấp tỉnh
của tỉnh Bình Thuận
thông qua thực hiện
các dự án thí điểm về
TTX.

Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới
tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác
khu Suối Trinh.

340.000 EUR
Trong đó:
Vốn GGSF: 248.000 EUR.
Vốn đối ứng: 44.000 EUR.
Vốn người dân đóng góp:
48.000 EUR.

1/7/2016

31/12/2018 BĐP tỉnh Hà
Tĩnh

Người dân
vùng nông
thôn trên địa
bàn 12 huyện,
thành phố, thị
xã

Góp phần thực hiện
KHHĐ TTX cấp tỉnh
của tỉnh Hà Tĩnh thông
qua thực hiện các dự
án thí điểm về TTX

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng
mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu
cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp
Hà Tĩnh

82.735 EUR
Trong đó:
Vốn GGSF: 67.193 EUR
Vốn đối ứng: 7.955 EUR

1/7/2016

31/12/2018 BĐP tỉnh Hà
Tĩnh

Người dân,
các doanh
nghiệp trên
địa bàn

Góp phần thực hiện
Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp
KHHĐ TTX cấp tỉnh giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông
của tỉnh Hà Tĩnh thông Nghèn theo hướng TTX.
qua thực hiện các dự
án thí điểm về TTX.

381.498 EUR
Trong đó:
Vốn GGSF: 346.816 EUR
Vốn đối ứng: 34.682 EUR

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các chính
quyền địa
phương tiếp
nhận công trình.
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STT
7

Tên dự án thí điểm
Kết hợp ứng dụng hệ
thống điện mặt trời với hệ
thống tưới tiết kiệm nước
phục vụ sản xuất phục vụ
công nghệ cao

Mã số

Địa điểm

VIE 11 Tỉnh Phú
041
Yên
11/CSUB/
004

Vốn từ
GGSF
200,000
EUR

Cơ quan thực hiện
Ban Quản lý Khu nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao

Ngày khởi
động
1/4/2018

Ngày kết
thúc
31/1/2019

Nhóm mục tiêu
Khu nông
nghiệp ứng
dụng công nghệ
cao tỉnh Phú
Yên

Người dân,
các doanh
nghiệp trên
địa bàn

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các chính
quyền địa
phương tiếp
nhận công trình.

Tác động

Kết quả

Tổng kinh phí thực hiện

Góp phần thực hiện Kế
hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh
của tỉnh Phú Yên
thông qua thực hiện dự
án thí điểm về tăng
trưởng xanh

Kết hợp ứng dụng hệ thống điện mặt trời
với hệ thống tưới tiết kiệm nước phục vụ
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm
giải quyết vấn đề sử dụng tài nguyên nước
hiệu quả, hình thành và phát triển cơ cấu
“kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát
triển các ngành kinh tế sử dụng công nghệ
tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng
hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, chống
chịu hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu.
Góp phần thực hiện Kế hoạch hành động
Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án
thí điểm tăng trưởng xanh.

220.000 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 200.000 EUR
Vốn đối ứng: 20.000 EUR

8a Thay thế hệ thống đèn
cao áp chiếu sáng công
cộng tại khu vực thị trấn
Vạn Giã, huyện Vạn
Ninh, tỉnh Khánh Hòa
bằng công nghệ đèn led
tiết kiệm điện

VIE 11
041
11/CSUB/
005

Tỉnh
Khánh
Hòa

90,000
EUR

Ủy ban nhân dân huyện
Vạn Ninh

1/4/2018

31/1/2019

Người dân, các
doanh nghiệp
trên địa bàn.

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các
chính quyền
địa phương
tiếp nhận
công trình.

Góp phần thực hiện Kế
hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh
của tỉnh Khánh Hòa

Tiết kiệm năng lượng trong việc đầu tư,
quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng
công cộng trên địa bàn thị trấn Vạn Giã,
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

110.000 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 90.000 EUR
Vốn đối ứng: 30.000 EUR

8b Thay thế hệ thống đèn
cáo áp chiếu sáng công
cộng tại khu vực trung
tâm Thành phố Cam
Ranh, tỉnh Khánh Hòa
bằng công nghệ đèn Led
tiết kiệm điện

VIE 11
041
11/CSUB/
005

Tỉnh
Khánh
Hòa

110,000
EUR

Ủy ban nhân dân Thành
phố Cam Ranh

4/1/2019

31/1/2019

Người dân, các
doanh nghiệp
trên địa bàn.

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các
chính quyền
địa phương
tiếp nhận
công trình.

Góp phần thực hiện Kế
hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh
của tỉnh Khánh Hòa

Tiết kiệm năng lượng trong việc đầu tư,
quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng
công cộng trên địa bàn thị trấn Vạn Giã,
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

144.000 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 110.000 EUR
Vốn đối ứng: 34.000 EUR

VIE 11
041
11/CSUB/
006

Tỉnh
Bình
Định

200,000
EUR

Trung tâm Quan trắc
Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bình Định

1/4/2018

31/1/2019

Trung tâm
Quan trắc Tài
nguyên và Môi
trường tỉnh
Bình Định

Người dân,
các doanh
nghiệp trên
địa bàn

Góp phần thực hiện Kế
hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh
của tỉnh Bình Định
thông qua thực hiện
các dự án thí điểm tăng
trưởng xanh

- Xử lý 100% lượng nước thải phát sinh từ
sản xuất bún cho làng nghề; nước sau khi
xử lý và xa thải đạt chất lượng của QCVN
40:2011/BTNMT.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sản
xuất công nghiệp và sinh hoạt trong cụm
công nghiệp gây ra.
- Nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu
các bệnh tật do môi trường bị ô nhiễm tạo
ra.
- Quảng bá hình ảnh trong sạch của làng
nghề nhằm tăng sản lượng và giá trị sản
phẩm sau khi dự án hoàn thành.

288.000 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 200.000 EUR
Vốn đối ứng: 88.000 EUR
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Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải tập trung tại
làng nghề sản xuất bún
tươi thôn Ngãi Chánh, xã
Nhơn Hậu, huyện An
Nhơn, tỉnh Bình Định

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các chính
quyền địa
phương tiếp
nhận công trình.

5

STT

Tên dự án thí điểm

10 Xây dựng các nhà màng
nhà kính trình diễn mô
hình sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao

Mã số

Địa điểm

VIE 11 Tỉnh Phú
041
Yên
11/CSUB/
007

Vốn từ
GGSF
200,000
EUR

Cơ quan thực hiện
Ban Quản lý Khu nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao

Ngày khởi
động
15/9/2018

Ngày kết
thúc
31/1/2019

Nhóm mục tiêu
Khu nông
nghiệp ứng
dụng công nghệ
cao tỉnh Phú
Yên

Người dân,
các doanh
nghiệp trên
địa bàn

Các cơ quan
quản lý nhà
nước, các chính
quyền địa
phương tiếp
nhận công trình.

Tác động

Kết quả

Góp phần thực hiện Kế
hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh
của tỉnh Phú Yên
thông qua thực hiện dự
án thí điểm về tăng
trưởng xanh

Xây dựng các nhà màng nhà kính trình diễn
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, triển khai việc ứng dụng các
tiến bộ kỹ thuật, thử nghiệm giống mới,
trình diễn các mô hình sản xuất nông
nghiệp trong các lĩnh vực trồng trọt cây
trồng... chống chịu hiệu quả hơn với biến
đổi khí hậu, giảm bớt tác hại ảnh hưởng
thời tiết của nắng, mưa và gió, giúp cho cây
trồng phát triển, mang lại hiệu quả và năng
suất cao. Góp phần thực hiện Kế hoạch
hành động tăng trưởng xanh của tỉnh thông
qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh.

Tổng kinh phí thực hiện
200.000 EUR.
Trong đó:
Vốn GGSF: 170.000 EUR
Vốn đối ứng: 30.000 EUR
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