Tọa đàm kết nối nhà đầu tư và giải pháp hỗ trợ cho Startup Đà nẵng.

Chiu ngày 01/8/2019, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng phi hp Cc Phát trin Th trng và
Doanh nghip Khoa hc Công ngh t chc “Ta àm kt ni nhà u t và gii pháp h tr cho Startup”.
Theo S Khoa hc và Công ngh à Nng: Thi gian qua, thành ph à Nng ã h tr phát trin hn 60 d án khi
nghip và hn 30 startup hot ng tp trung các lnh vc du lch, nông nghip, chm sóc sc khe, giáo dc, thc
phm, công ngh thông tin, giao thông vn ti, môi trng.
Các t chc h tr khi nghip ra i và hot ng hiu qu; mt s d án khi nghip c nhiu nhà u t quan tâm và kêu gi
c vn u t nh công ty EM AND AI nhn khong u t chin lc 500.000 USD t nhà u t Tây Ban Nha,
GOnJOY - sn phm chatbot v m thc ã nâng giá tr công ty khi nghip lên n hn 6,7 triu USD ch sau cha
y mt nm a ra th trng. Thành ph à Nng cng ã kt ni vi hn 300 t chc nc ngoài, 1.000 lt nhà u t t Nht Bn,
Hàn Quc, Australia, Singapore n kho sát môi trng u t ti à Nng.
Tuy nhiên, ông Thái Bá Cnh - Giám c S Khoa hc và Công ngh cho rng, hin s lng doanh nghip khi
nghip i mi sáng to trên a bàn thành ph còn rt hn ch, mi liên kt gia các startup và nhà u t còn gp
nhiu khó khn. Do ó, thành ph cn có gii pháp kt ni nhà u t vi các Startup, thúc y s phát trin ca h sinh
thái khi nghip, c bit là các doanh nghip i mi sáng to trên a bàn.
phát trin h sinh thái khi nghip trên a bàn thành ph, ông Lê Trung Chinh, Phó Ch tch UBND thành
ph à Nng ngh S Khoa hc và Công ngh ch trì, tham mu thành ph ban hành các chính sách h tr hot
ng khi nghip, tp trung vào các nhóm khi nghip i mi sáng to, i mi công ngh, nghiên cu ch to sn phm
mi... nhm a à Nng tr thành trung tâm khi nghip ca vùng.
“ng thi, phi hp vi các s ngành, n v xây dng c s d liu và phn mm qun lý c s d liu thông tin u t nc
ngoài, nhà u t, i tác, qu chuyên gia... Cng thông tin khi nghip i mi sáng to kt ni các thành phn u t;
thành lp Qu u t mo him, mng li nhà u t thiên thn cho startup à Nng,” Ông Lê Trung Chính nhn mnh.

Phó Ch tch UBND TP à Nng giao S Khoa hc và Công ngh phi hp vi các n v t chc tt s kin Hi ngh và
Trin lãm khi nghip ti à Nng ln th 4 - SURF 2019, ch "Phát huy ngun lc a phng phát trin h sinh thái
khi nghip sáng to" d kin t chc t 29/10/2019-01/11/2019 vi s tham d ca các nhà u t, qu u t
Singapore, ài Loan, Hàn Quc, Silicon Vaylley, i s quán các nc có nhiu h tr cho cng ng khi nghip nh
Israel, Ireland, Phn Lan, Thy S, Australia, Anh... nhm chia s v phát trin ngun lc khi nghip a phng,
tài chính, nhân s, công ngh... cng nh tìm kim các d án tim nng kt ni cng ng, tp trung các lnh vc
công ngh, du lch, nông nghip và thc phm.
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