
 

 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG  

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

 

Lời đầu tiên, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương xin gửi 

lời chào trân trọng đến Quý Doanh nghiệp, kính chúc Quý Doanh nghiệp sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt. 

 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương được thành lập từ năm 

2007 theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ thúc 

đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hoạt động của Quỹ gồm cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí, tài trợ và hỗ 

trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ. 

Quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc không lấy lãi đối với các dự án khoa 

học và công nghệ như sau: 

a) Dự án được vay vốn không lấy lãi bao gồm các dự án ứng dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước; ứng dụng 

công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại 

các vùng nông thôn; đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. 

b) Dự án được vay vốn với lãi suất ưu đãi bao gồm các dự án đổi mới công 

nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao. 

Lãi suất cho vay ưu đãi: bằng 50% lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển 

tỉnh Bình Dương tại từng thời điểm (khoảng 3% - 4%/năm). 

Thời hạn cho vay: không quá 60 tháng. 

Hạn mức cho vay: tối đa bằng 70% tổng vốn đầu tư của dự án nhưng không 

quá 10 tỷ đồng/dự án. 

 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương rất mong nhận được sự 

quan tâm và có cơ hội hợp tác với Quý Doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào! 

 

Quý Doanh nghiệp cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương 

Số 26, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại: 0274 3834063 hoặc 0949 289 649 (Ms Ngọc) 

Website: http://quykhcnbd.khcnbinhduong.gov.vn/ 

 

                                             Bình Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2021              

                                               GIÁM ĐỐC 

                                               Nguyễn Minh Châu 
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