Caminhos de Oportunidade
Editais
REFERÊNCIA SET/2021

Realização:

Parceiro:

Sumário
Saúde
TIC

Meio Ambiente
Indústria
Outros

Realização:

Parceiro:

Saúde

Realização:

Parceiro:

Valor
US $ 100.000 por projeto.

Nome do Edital
PRÊMIO DE ENGAJAMENTO: APOIO À CONVOCAÇÃO DE PARTES
INTERESSADAS - CICLO DE OUTUBRO DE 2021

Patrocinador
PCORI

Proponente / Público - alvo
Estudantes matriculados em instituições de ensino superior, públicas e privadas, que integram o sistema federal de ensino, cursando o 5 e
6 ano de Medicina, além de alunos do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia.

Objetivo
Busca financiar projetos elaborados por
organizações e comunidades para realizar
convocatórias, reuniões e conferências com
várias partes interessadas que incluem uma
combinação de pacientes, cuidadores,
pesquisadores,
médicos,
compradores,
pagadores, líderes do sistema de saúde e /
ou outros partes interessadas.

01/10/2021 para envio da
Carta de Intenção

Informações Relevantes
O programa Engagement Awards agora está aceitando LOIs para o Engagement Award: Stakeholder Conving Support , uma
oportunidade de financiamento de apoio à pesquisa, para projetos de até um ano de duração. Este programa não financia estudos de
pesquisa.
Estados, municípios e estabelecimentos de saúde privados, sem fins lucrativos, que prestam serviços ao SUS, também devem aderir
à ação estratégica, por meio das secretarias de saúde.
Os interessados devem se cadastrar na plataforma ApoiaSUS. Estudantes devem preencher a ficha Aluno, e organizações, a ficha
Gestor.
Os estudantes receberão uma bolsa de acordo com a carga horária do estágio supervisionado

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Download

Valor
40h: valor de um salário mínimo, R$ 1.100,00
20h: valor de meio salário mínimo, R$ 550,00

Nome do Edital
CHAMADA ESTRATÉGICA “O BRASIL CONTA COMIGO”,

Patrocinador
Ministério da Saúde

Proponente / Público - alvo
Estudantes matriculados em instituições de ensino superior, públicas e privadas, que integram o sistema federal de ensino, cursando o 5
e 6 ano de Medicina, além de alunos do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia.

Objetivo
O Ministério da Saúde publicou um edital
para convocação de alunos de medicina,
enfermagem, fisioterapia e farmácia devem
proceder para atuarem no combate à COVID19 no Sistema Único de Saúde (SUS).

Contínuo

Informações Relevantes
Estados, municípios e estabelecimentos de saúde privados, sem fins lucrativos, que prestam serviços ao SUS, também devem aderir
à ação estratégica, por meio das secretarias de saúde.
Os interessados devem se cadastrar na plataforma ApoiaSUS. Estudantes devem preencher a ficha Aluno, e organizações, a ficha
Gestor.
Os estudantes receberão uma bolsa de acordo com a carga horária do estágio supervisionado

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Download

Valor
De acordo com cada proposta de pesquisa

Nome do Edital
CHAMADA "PESQUISA CLÍNICA EM CÂNCER",

Patrocinador
Rising Tide Foundation

Proponente / Público - alvo
Organizações acadêmicas e sem fins lucrativos de todo o mundo.

Objetivo
Iniciativa que tem como objetivo apoiar
pesquisas clinicas inovadoras sobre o
câncer.

Contínuo

Informações Relevantes
Melhoria nos resultados dos pacientes:
•Otimização de terapia: apoiar pesquisas que avancem as abordagens terapêuticas que fornecem o melhor resultado possível com o
mínimo de toxicidade para cada paciente individual.
•Doença e tratamento: ensaios clínicos que explorem abordagens para prevenir e / ou tratar sintomas, angústia e sobrecarga
funcional causada pelo câncer e / ou tratamento do câncer.
•Pesquisa de implementação: produção de evidências para analisar se uma abordagem está ou não sendo adotada por médicos e
pacientes.
•Envolvimento do paciente: pesquisas clínicas elaboradas de uma forma que envolve os pacientes, para que eles conheçam,
entendam e se beneficiem dos estudos.
Prevenção e Detecção:
•Melhoria na detecção de mudanças genéticas e modulares para monitoramento de pessoas com maior risco de câncer.
•Ensaios de estratégia de prevenção primária selecionados.
•Tecnologias genéticas, moleculares e de imagem para identificar ou monitorar de forma não invasiva a presença ou precursores do
câncer.
•Caracterização aprimorada dos cânceres agressivos por meio do uso de biomarcadores ou outras tecnologias para personalizar a
detecção / monitoramento.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se Aplica

Valor
US $ 10.000/ano

Nome do Edital
ANIARA - DIAGNOSTICA'S COAGULATION RESEARCH GRANT 2021

Prazos

01/11/2021

Proponente / Público - alvo
Pesquisadores estabelecidos (por exemplo - professores de uma instituição acadêmica) e para
estudantes/estagiários.
O financiamento é restrito à América do Norte, América do Sul, América Latina e países nórdicos.

Patrocinador
Aniara Grant

Objetivo
Pesquisas especializadas em hematologia e coagulação. Todos os projetos
propostos devem ser no campo científico de coagulação/hematologia.
Informações Relevantes
Os candidatos devem ter grau avançado (Ph.D. ou equivalente) e estar associados a uma
organização ou instituição educacional. Espera-se que todos os candidatos tenham publicado um
mínimo de três artigos em revistas científicas revisadas por pares.
Programa de Subvenção não paga mensalidades educacionais, nem oferece bolsas de estudo de
qualquer tipo.

Valor da subvenção
US $ 10.000/ano

Links de acesso ao site

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Inscrição

Não se Aplica

Nome do Edital
BAYER HEMOPHILIA AWARDS PROGRAM - BASIC RESEARCH AWARD 2021/2022

Valor
US $ 75.000/ano (até 15% pode ser
solicitado como apoio salarial e até 20%
podem ser solicitados como sobrecarga.)

Proponente / Público - alvo
Pesquisadores, universidades médicas, hospitais, centros de tratamento, hemocentros e
laboratórios.
Qualquer indivíduo afiliado a uma instituição que realiza pesquisas em distúrbios hemorrágicos
hereditários ou fornece atendimento a pacientes com esses distúrbios pode solicitar esses
prêmios.

Patrocinador
Bayer

Objetivo
O Programa de Prêmios (Bolsas) Bayer
Hemofilia demonstra o compromisso da
Bayer com a comunidade de transtornos
hemorrágicos e com o avanço do estado da
arte do cuidado com a hemofilia, apoiando a
pesquisa básica e clínica e a educação em
hemofilia.

Valor da subvenção

Prazos

Fluxo Contínuo/ano
30/11/2021
(Recebimento das
Cartas de Intenção)

Informações Relevantes
O candidato deve ter obtido seu diploma de médico nos últimos oito anos. O candidato pode não ter recebido financiamento anterior
desta categoria de prêmio.
Como as decisões de premiação são tomadas pelo Comitê independente de Revisão e Prêmios de Subsídios e com base no mérito e
elegibilidade de um candidato, todas as decisões são definitivas e não estão sujeitas a recurso. O financiamento ocorrerá
regionalmente, entendendo três regiões definidas como:
1.Estados Unidos e Canadá
2.Europa (para efeitos deste prêmio, a região da Europa inclui Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido)
3.Japão, China, Índia, Austrália e todos os outros países.
.

Links de acesso ao site

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Inscrição

Não se Aplica

Valor
Prêmio médio de até $ 600.000 com base no
estágio e escopo da pesquisa.

Nome do Edital
ADDF - DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2021

Patrocinador
ADDF

Objetivo
Novos mecanismos de drogas e modos de
ação
relacionados
à
biologia
do
envelhecimento e outras áreas terapêuticas
emergentes para a demência.

Valor da subvenção
-

Prazos

Proponente / Público - alvo
O financiamento está aberto a pesquisadores e médicos em todo o mundo em:
• Centros médicos acadêmicos e universidades ou organizações sem fins lucrativos.
As parcerias da indústria são incentivadas.
• Empresas de biotecnologia. O financiamento é fornecido por meio de investimentos
relacionados à missão que exigem retorno do investimento com base em marcos
científicos e / ou comerciais.
• Empresas existentes e novas startups são elegíveis.

01/10/2021 prazo para
envio da carta
03/12/2021 prazo proposta
completa

Informações Relevantes
Duração média de 1 ano com
potencial para financiamento
subsequente.
Propostas de vários anos podem ser
consideradas.

Links de acesso ao site

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Não se
aplica

Não se aplica

Valor
E 30.000,00 euros

Nome do Edital
AUXÍLIOS À PESQUISA IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI

Patrocinador
Fundación Mapfre

Proponente / Público - alvo
As ajudas estão dirigidas a pesquisadores ou equipes de pesquisa liderados por um
pesquisador (em ambos os casos, esse pesquisador, o Pesquisador principal, deverá
ser único por projeto aos efeitos da solicitação) do âmbito acadêmico e profissional,
que desejem desenvolver programas de investigação nas áreas mencionadas, de forma
independente ou no âmbito das universidades, hospitais, empresas ou de centros de
pesquisa aos que estão ligados..

Objetivo
Contribuir para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e o progresso
da sociedade, através de projetos e
atividades multinacionais., oferecendo
ajuda econômica para a realização de
projetos de pesquisa na área de
Promoção da Saúde.

11/10/2021

Informações Relevantes
As linhas de base dos projetos de pesquisa são as seguintes:
PROMOÇÃO DA SAÚDE
■ Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e promoção da atividade física.
■ Educação para pacientes.
■ Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático
ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) na saúde do indivíduo e repercussão nas atividades essenciais da vida
cotidiana e outras atividades específicas de desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida).
■ Gestão de saúde: qualidade e segurança médica.
■ Longevidade e qualidade de vida. Se o trabalho for desenvolvido no âmbito de uma universidade, hospital, empresa ou
centro de pesquisa, anexar uma carta de apresentação do responsável. Deve constar o nome completo da universidade, hospital,
empresa ou centro de pesquisa, domicílio fiscal, pessoa que o representa e cargo.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Download

TIC

Realização:

Parceiro:

Valor
De acordo com a proposta de recursos
reembolsáveis

Nome do Edital
FINEP INOVACRED 4.0

Patrocinador
FINEP

Proponente / Público - alvo
Empresas brasileiras e outras pessoas jurídicas com fins lucrativos com receita operacional bruta anual ou anualizada de até R$ 300
milhões com atividades econômicas nos setores da Indústria da Transformação e da Agricultura.

Objetivo
Tem como objetivo apoiar a formulação
e implementação de soluções de
digitalização que abarquem a utilização,
em linhas de produção, de serviços de
implantação de tecnologias habilitadoras
da Indústria 4.0. alinhadas nos
seguintes temas: Internet das coisas;
Computação na nuvem; Big Data;
Segurança digital; Manufatura aditiva;
Manufatura digital; Integração de
sistemas; Digitalização; Sistema de
simulação; Robótica avançada; e
Inteligência artificial.

Prazos

Contínuo

Informações Relevantes
As chamadas tecnologias habilitadoras envolvem um amplo conjunto de máquinas, equipamentos, dispositivos e softwares integrados.
As tecnologias habilitadoras apoiadas no âmbito do Finep Inovacred 4.0.
O Finep Inovacred 4.0 é realizado com financiamento reembolsável, operado por agentes financeiros credenciados, utilizando recursos
do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
Para submissão de proposta de financiamento, a empresa produtiva deverá ter solução de digitalização desenvolvido por integradora
credenciada pela Finep.

Valor da subvenção
-

Links de acesso
Realização:

Valor da contrapartida
-

Parceiro:

Baixar PDF

Acessar

Integradoras

Download

Meio Ambiente

Realização:

Parceiro:

Valor
Valor Total: R$ 5.000.000,00 (5 milhões de reais), onde cada
projeto aprovado terá Valor Total de até R$ 400.000,00 (400 mil
reais)

Prazos

06/10/2021

Proponente / Público - alvo
1.Empresários individuais (com exceção dos Microempreendedores Individuais - MEI), sociedades
empresariais ou sociedades simples, sediadas no Estado do Ceará, que realizem, ou se proponham a realizar
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D & I).
2. Pesquisadores vinculados a IES e/ou ICT, públicas ou privadas, sediadas no Estado do Ceará, que realizem
ou se proponham a realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D & I)).

Patrocinador
FUNCAP/SECITECE

Objetivo
As pesquisas devem ajudar a construir competências científicas e
de inovação, incentivar alianças estratégicas para o
desenvolvimento, promover a disseminação do conhecimento e
gerar resultados que tenham potencial para aplicações com um
valor de mercado, no setor de energia.

Valor da contrapartida
-

Nome do Edital
EDITAL Nº 06/2021 FUNCAP ENERGIAS RENOVÁVEIS

Informações Relevantes
Os temas prioritários do Edital:
1. Eficiência energética no setor industrial;
2. Parques eólicos offshore;
3. Fortalecimento, integração e interiorização da cadeia produtiva de energias renováveis;
4. Hidrogênio verde;
5. Mobilidade elétrica;
6. Sistemas ciberfísicos de energia (e - CPSs);

Links de acesso ao edital

Valor da subvenção
De acordo com o valor da proposta
limitada a 400 mil reais.

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Plataforma
Montenegro

Download

Valor
R$ 1.500.000,00
Para a tipologia de Iluminação Pública, no mínimo R$ 200.000,00
e no máximo R$ 500.000,00, por projeto.
Para as outras tipologias, no mínimo R$ 200.000,00 e no máximo
R$ 800.000,00, por projeto.

Patrocinador
ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ

Objetivo
Prospectar e selecionar por meio da presente CHAMADA
PÚBLICA DE PROJETOS as “propostas de projetos” de eficiência
energética no uso final de energia elétrica, para unidades
consumidoras pertencentes à área de concessão da ENEL
DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, visando o cumprimento de obrigações
legais das concessionárias da ENEL BRASIL, perante a ANEEL,
que têm por objetivo promover o uso eficiente e racional de
energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas
tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais para
combater o desperdício.

Valor da subvenção
-

Nome do Edital
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - CPP
001/2021 – VERSÃO 1

17/11/2021

Proponente / Público – alvo
Consumidores cativos e livres geograficamente localizados na área de concessão e conectados à rede de
distribuição da ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, além de empresas legalmente habilitadas para a execução de
serviços de conservação de energia, fabricantes e comerciantes de equipamentos.

Informações Relevantes
Sendo o cliente proponente uma pessoa física, este deve apresentar sua proposta em parceria com uma
empresa (pessoa jurídica), e será tratado com as mesmas responsabilidades exigidas nesse Edital. A
contratação dos serviços junto a ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ será realizada com a empresa (pessoa
jurídica) representante do cliente (pessoa física). A empresa responsável por apresentar o projeto, irá fazer a
gestão do contrato com a concessionária.
As empresas proponentes avaliam as ações de eficiência energética viáveis, através de um Diagnóstico
Energético. O Diagnóstico Energético é uma etapa imprescindível que antecede à elaboração do projeto

Valor da contrapartida
-

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Realização:

Prazos

Parceiro:

Acessar

Cadastro

Download

Indústria

Realização:

Parceiro:

Valor
Valor Total: R$ 7.000.000,00 (7 milhões de reais), onde cada
projeto aprovado terá Valor Total de até R$ 400.000,00 (400 mil
reais)

Prazos

06/10/2021

Proponente / Público - alvo
Empresários individuais (com exceção dos Microempreendedores Individuais - MEI), sociedades empresariais
ou sociedades simples, sediadas no Estado do Ceará, que realizem, ou se proponham a realizar atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D & I).

Patrocinador
FUNCAP/SECITECE

Objetivo
1.Propiciar o desenvolvimento de projeto de inovação, beneficiário
ou não dos recursos disponíveis para execução da FASE 1 do
programa. Nesta segunda fase a empresa deve dispor de um
MVP, uma vez que este é apoiado na primeira fase.
2.Apoiar a pesquisa aplicada como instrumento para promover a
inovação, estimular o desenvolvimento empresarial e aumentar a
produtividade das empresas sediadas no Estado do Ceará.
3.Estimular a contribuição da ciência para o desenvolvimento
econômico e social.
4.Induzir o aumento do investimento privado em pesquisa
tecnológica.

Valor da contrapartida
O valor da contrapartida
financeira das empresas deverá
ser equivalente a, no mínimo,
10% do valor total da proposta.

Nome do Edital
EDITAL Nº 05/2021 FUNCAP – INOVAFIT

Informações Relevantes
Os temas prioritários do Edital:
– Água;
– Energia;
– Segurança Pública;
– Saúde / Biotecnologia / Fármacos;
– Educação;
– Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC;
– Agronegócio / Indústria Alimentar;

Além dos descritos acima (ou em associação com eles), serão privilegiados temas como Inteligência
artificial, Indústria 4.0, Coleta e análise de dados (Big data), Internet das coisas (IOT, internet of things)
e Cidades inteligentes (Smart Cities).

Valor da subvenção
De acordo com o valor da proposta
limitada a 400 mil, incluindo a
contrapartida financeira da
empresa proponente

Realização:

– Eletrometal-Mecânico / Materiais /
Nanotecnologia;
– Indústria da Construção Civil e
Pesada;
– Economia Criativa;
– Inovação Social;
– Saneamento;
– Economia criativa.

Links de acesso ao edital

Baixar o edital em PDF

Parceiro:

Acessar

Plataforma
Montenegro

Download

Valor
R$ 43,1 milhões.

Nome do Edital
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - RHAE
PESQUISADOR NA EMPRESA

Prazos

28/10//2021

Patrocinador
Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI/MCTI) e pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI).

Proponente / Público - alvo
Empresas com a participação de pesquisadores bolsistas, especialmente de mestres e doutores,
em projetos de P,D&I dentro de empresas inovadoras e startups

Objetivo
O Programa de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE) atua por meio
da concessão de bolsas de fomento tecnológico para incentivar a inserção de
pesquisadores em projetos de P,D&I desenvolvidos por empresas, contribuindo
diretamente para a formação e fixação de recursos humanos altamente
qualificados no ambiente produtivo, para o desenvolvimento da pesquisa
científica e tecnológica e para a promoção da inovação tecnológica nas
empresas.

Informações Relevantes
Linha 1 - Apoio à projetos de P,D&I de empresas inovadoras:
Empresas de qualquer porte ou faturamento podem se inscrever nesta
linha.
• Linha 2 - Apoio à projetos de P,D&I de Startups:
As empresas inscritas nesta linha devem ser caracterizadas como
Startups, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 182/2021.

Valor da
contrapartida
Linha 1:
Contrapartida
mínima das
empresas de 20%
do valor do projeto.

Áreas/Temas Prioritários(as):
Fomento tecnológico, para o desenvolvimento de produtos, processos e
serviços inovadores por empresas e startups brasileiras, na busca de
soluções dos problemas enfrentados quando da geração ou melhoria de
produtos, processos e serviços e desenvolvimento de Negócios de
Impacto e GovTechs.

Links de acesso ao edital
Valor da subvenção
Linha 1: Valor máximo de concessão: R$ 400 mil.
Linha 2: Valor máximo de concessão: R$ 200 mil.

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Linha 2:
Contrapartida
mínima das
empresas de 10%
do valor do projeto

Acessar

Plataforma
Carlos
Chagas

Download

Valor
Valores das bolsas definidas na RN016/2010 – Bolsas tipo SET e DTI

Nome do Edital
2º CHAMAMENTO PÚBLICO – IEL/CNPq PROGRAMA INOVA TALENTOS

30/09/2022

Proponente / Público - alvo
Empresas e ICTs públicas e privadas, órgãos de governo e entidades do terceiro setor

Patrocinador
IEL/CNPq/IPT

Objetivo
O presente Chamamento tem por objetivo convidar empresas e ICTs públicas e
privadas, órgãos de governo e entidades do terceiro setor, doravante
denominados INTERESSADOS, a apresentarem projetos de PD&I que visem o
aumento da competitividade das empresas brasileiras e o desenvolvimento
científico e tecnológico no País.

Valor da subvenção
De acordo com o tipo de Bolsa

Prazos

Informações Relevantes
O Programa concederá bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora durante o
período de capacitação supervisionada de graduandos e graduados, mestres e doutores,
para realização de atividades de PD&I nas instalações dos INTERESSADOS.
Serão aceitas propostas de projetos de PD&I que visem o aumento da competitividade das
empresas e o desenvolvimento de ICTs públicas e privadas, órgãos do governo e entidades
do terceiro setor (INTERESSADOS), por meio de inovação de produtos e/ou processos,
organizacional, em marketing e/ou modelo de negócios.
Os INTERESSADOS serão responsáveis pelo custeio do bolsista durante o período de
capacitação supervisionada.

Links de acesso ao site

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Não se
aplica

Download

Valor
Entre o mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) e o máximo de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).

Nome do Edital
FINEP 2030 EMPRESARIAL

Contínuo

Proponente / Público - alvo
Empresas brasileiras da cadeia de fornecedores do setor automotivo.

Patrocinador
FINEP

Objetivo
O Programa Finep 2030 é um Programa Prioritário no âmbito do Programa Rota
2030 – Mobilidade e Logística do Governo Federal. Seu objetivo é desenvolver a
cadeia do setor automotivo por meio do fomento a projetos de todos os níveis de
maturidade tecnológica, desde redes de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT)
até o apoio não reembolsável a empresas, seja por meio de investimento ou
apoiando projetos inovadores.

Valor da subvenção
De acordo com as propostas

Prazos

Informações Relevantes
A empresa que optar por destinar parte dos recursos para contratar serviços de ICT(s), deverá
identificar, no momento da submissão do projeto, qual(is) ICT(s) será(ão) contratada(s) durante a
execução do plano. Há flexibilização para a alteração de ICT(s) durante a execução do projeto,
desde que o valor mínimo aprovado seja comprovado e que a qualificação e pertinência da(s)
ICT(s) seja atestada, previamente, pela Finep.
Cada projeto tem prazo máximo de 36 meses.

Links de acesso ao site

Valor da contrapartida
Contrapartida para empresas de faturamento
bruto igual ou acima de 90.000.000,00

Realização:

Baixar o edital em PDF

Parceiro:

Acessar

Não se
aplica

Download

Valor
Os recursos disponibilizados pelo SENAI –
Departamento Nacional (SENAI-DN) nesta
Plataforma serão de até:
• R$ 1,6 milhões, na categoria Aliança
Agroindustrial
• R$ 4,5 milhões na categoria da Aliança
Industrial
• R$ 3 milhões, na categoria
Empreendedorismo Industrial;
• R$ 4 milhões destinados exclusivamente
às chamadas em parceria com entidades
• internacionais;
• R$ 2,6 milhão, na categoria Startup Tech
• R$ 1,5 milhões, na categoria Missão
Industrial
• R$ 1,5 milhões, na categoria Chamada
Regional
• R$ 300 mil, e na categoria Aliança
• Agenda.Tech.

Valor da subvenção
R$ 19.000.000,00

Prazos

Nome do Edital
PLATAFORMA INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
(Mobilização 2021)

Contínuo / Chamadas anuais

Patrocinador
SESI / SENAI

Proponente / Público - alvo
Empresas industriais brasileiras de qualquer porte ou startups, com
CNPJ ativo, elegíveis a participar respeitando as regras específicas
de cada categoria.

Objetivo
Financiar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a
indústria brasileira, sejam elas novos produtos, processos ou
serviços de caráter inovador – incremental ou radical – que
promovam o aumento da produtividade e competitividade
industrial brasileira, ou ainda que promovam a otimização da
segurança e saúde na indústria.

Informações Relevantes
A Plataforma Inovação para a Indústria está estruturada em
Categorias que possuem requisitos e restrições específicas aos
seus respectivos objetivos e escopo. Cada categoria é identificada e
detalhada em Apêndice específico da Plataforma e está disponível
também no site www.plataformainovacao.com.br.

Links de acesso ao edital

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Não se
aplica

Download

Outros

Realização:

Parceiro:

Valor
Custo econômico de acordo com a parceria

Nome do Edital
I CHAMADA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA O
PROGRAMA DE INCUBAÇÃO E AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA
UECE

Patrocinador
National Academy of Sciences (NAS)

Proponente / Público - alvo
Instituições de Ensino, Empresas, Entidades Governamentais, Atores do ecossistema e ambientes de inovação.

Objetivo
Habilitar o estabelecimento de parcerias com
entidades públicas e empresas dispostas a
alocar recursos operacionais e estratégicos
para a execução do programa, no que diz
respeito à uso de infraestrutura, licença de
uso de software ou disponibilização de
créditos
promocionais,
ou
recursos
financeiros para melhoria e ampliação do
programa ou execução de projetos
customizados, visando potencializar os
resultados por meio da integração entre setor
público e privado.

Links de acesso ao edital

Realização:

31/12/2022

Informações Relevantes
BENEFÍCIOS POSSÍVEIS PARA O COOPERADO:
- Co-realização de eventos para disseminação de conhecimento sobre tecnologia e inovação;
- Visibilidade nos canais oficiais de divulgação do programa;
- Fala na abertura de eventos locais;
- Citação e agradecimentos em eventos oficiais;
- Direito de usar a marca do programa para demonstrar apoio à inovação;
- Disponibilidade de espaço para distribuição de materiais publicitários em eventos e em atividades do programa;
- Divulgação dos resultados da cooperação nas redes sociais do INCUBAUECE e da UECE;
- Participação em formações com foco em inovação promovidas pela INCUBAUECE;
- Acesso à rede de participantes e parceiros;
- Preferência para participação de bancas de Demo Day e rodadas de negócios;
- Direito de inserir startup em programas próprios;
- Acesso ao banco de talentos (participantes e competências);
- Espaço para amostra de startups em eventos oficiais.

Valor da subvenção
-

Valor da contrapartida
-

Prazos

Parceiro:

Baixar o edital em PDF

Acessar

Inscrição

Download

Valor
De acordo com cada Proposta

Nome do Edital
PROGRAMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS OU INDUZIDAS

Patrocinador
CAPES/CONFAP

Proponente / Público - alvo
Pesquisador, Docente, Profissional ou Estudante atuante em quaisquer áreas da ciência, tecnologia, inovação, educação ou cultura

Objetivo
O objetivo
contempladas
agência de
estratégicos
espontâneas
federal.
da Capes.

é

financiar propostas não
nos editais específicos da
fomento e apoiar projetos
por meio de demandas
ou induzidas pelo governo

Prazos

Contínuo

Informações Relevantes
O Programa de Fluxo Contínuo de Demandas Espontâneas ou Induzidas destina-se ao financiamento de propostas em Educação,
Ciência, Tecnologia e Inovação, de modo a possibilitar o apoio a projetos, concessão de bolsas ou atendimento a demandas que não se
enquadram no escopo dos demais editais e chamadas públicas vigentes
Modalidade de demanda espontânea permitirá que os proponentes apresentem propostas por livre iniciativa em todas as áreas do
conhecimento nos moldes de fluxo contínuo, ou seja, sem a necessidade de atender os tradicionais cronogramas de editais. O prazo para
análise das propostas recebidas é de até seis meses contados do recebimento da proposta.
Modalidade de demandas induzidas visa permitir à Capes estimular a comunidade científica a apresentar projetos de interesse social,
econômico, estratégico ou de relevância pública. Nestes casos, serão abertas chamadas específicas onde serão definidos os requisitos
mínimos para submissão das propostas. O programa poderá financiar missões de trabalho e estudos, bolsas de estudo além de itens de
custeio e capital.

Será aceita uma única proposta por proponente.

Valor da subvenção
-

Valor da contrapartida
-

Links de acesso ao edital

Realização:

Parceiro:

Baixar o edital em PDF

Acessar

Diário
Oficial

Não se Aplica

Valor
R$ 7.000.000,00 (R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) no exercício de 2021;
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no
exercício de 2022.
Evento: Até R$ 100.000,00;
Publicação: Até R$ 40.000,00.

Nome do Edital
EDITAL CONFEA N°001/2021 - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA PATROCÍNIO

Prazos

15/10/2021 (Ciclo 2)

Proponente / Público - alvo
Pessoas jurídicas de direito público, que estejam em situação de adimplência junto ao Crea; Pessoas jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos; Instituições de ensino superior sem fins lucrativos cadastradas no respectivo Crea, sem inadimplência.

Patrocinador
Objetivo
Confea é a ação institucional que se realiza por meio de apoio, financeiro
Patrocínio
ou não, a projetos de cunho científico e técnico de iniciativa de organização
sem fins lucrativos, com objetivo de:
I - fortalecer a imagem e os serviços prestados pelo Confea;
II - apoiar ações vinculadas à missão e aos valores do Confea e ao seu
planejamento estratégico;
III - fortalecer o relacionamento do Confea com a sociedade;
IV - incentivar ações vinculadas ao desenvolvimento do Sistema
Confea/Crea;
V - incentivar ações que promovam a inovação, atualização e a geração de
conhecimento técnico-científico de interesse da engenharia, da agronomia e
das geociências; e
VI - valorizar ações que contribuam com o regular exercício profissional na
área da engenharia, da agronomia e das geociências, visando a proteção da
sociedade.

Informações Relevantes
Evento, no formato presencial, on-line ou híbrido: congresso, conferência, encontro, fórum, curso de
aperfeiçoamento, minicurso, seminário ou workshop realizado no país que estimule a inovação,
atualização e geração de conhecimento técnico-científico, divulgue ações e/ou projetos voltados ao
desenvolvimento tecnológico e discuta ações e estudos relacionados ao exercício, regulamentação
ou fiscalização profissional;
Publicação: livro, revista em suporte tradicional (papel), digital ou ebook sobre temas relacionados à
inovação, à atualização e à geração de conhecimento técnico-científico e à divulgação de ações e/ou
projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico ou ao exercício, regulamentação ou fiscalização
profissional, de cunho histórico, acadêmico, científico ou tecnológico.
O ato de inscrição é gratuito e realizado mediante apresentação da documentação correspondente,
preferencialmente via e-mail, a ser enviado para sedoc@confea.org.br (observado o limite máximo de
10 MB por e-mail para documentos anexados, sendo ainda possível a utilização de serviços de
armazenamento na nuvem), conforme normativo interno, ou ainda via postal ou diretamente no Setor
de Documentação do Confea (Sedoc).
As contrapartidas devem referenciar o Confea como “Patrocinador”.
A proponente deverá ofertar ao Confea a participação de representante na mesa de abertura.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Valor da contrapartida
imagem, negocial e de
sustentabilidade.

Realização:

Acessar

Não se
aplica

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Download

Valor
Mensalidade de Bolsa: no valor de €1.300,00 pagos
apenas nos meses de efetiva permanência no país
de destino

Nome do Edital
EDITAL CAPES Nº 11/2021 - DOUTORADO CAPES/DAAD

Patrocinador
Capes

Proponente / Público - alvo
Pesquisador Estudante

Objetivo
Selecionará bolsistas no âmbito das ações
conjuntas relativas aos programas de bolsa de
Doutorado na República Federal da Alemanha,
nos termos do Acordo assinado entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e o Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD), em 26 de junho
de 2018, para fomentar o intercâmbio científico e a
mobilidade acadêmica de discentes. No Brasil, a
entidade responsável pelo programa é a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES, vinculada ao Ministério
da Educação. Na Alemanha, a entidade
responsável pelo programa é o Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico – DAAD.

30/09/2021

Informações Relevantes
Somente poderão ser bolsistas CAPES os candidatos residentes no Brasil no momento da inscrição e ao longo de todo o
processo seletivo.
-Auxílio deslocamento: no valor de €950,00.
-Auxílio instalação: no valor €1.300,00
-Auxílio seguro-saúde: no valor de €90,00
-Auxílio-dependente e taxas acadêmicas e administrativas, apenas para os bolsistas na modalidade Doutorado Pleno, sendo
que as taxas acadêmicas ou administrativas, são limitadas a € 500,00 por semestre.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

Valor
R$ 3.000.000,00

Nome do Edital
CHAMADA CNPq Nº15/2021 - PROGRAMA EDITORIAL

Patrocinador
CNPq

Proponente / Público - alvo
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Objetivo
Tem por objetivo apoiar propostas que
visem incentivar a editoração e publicação
de periódicos científicos brasileiros de alta
especialização em todas as áreas de
conhecimento, de forma a contribuir
significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e inovação do País.

04/10/2021

Informações Relevantes
Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta;
Possuir o título de Doutor;
Ser obrigatoriamente o editor-chefe do periódico e coordenador do projeto;
Ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

Valor
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil
reais), dos quais:
Os projetos terão o valor máximo de
financiamento de acordo com uma das
seguintes linhas:
- Projetos de Pesquisa: R$ 250.000,00;
- Cursos Presenciais: R$ 50.000,00;
- Cursos à distância/online: R$ 16.500,00.

Nome do Edital
CHAMADA CNPq/MCTI Nº17/2021 - APOIO A PROJETOS E A CURSOS DE CURTA
DURAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA NO ÂMBITO DO CENTRO LATINO-AMERICANO DE
BIOTECNOLOGIA-CABBIO

Prazos

04/10/2021

Proponente / Público - alvo
Pesquisador

Informações Relevantes
A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq, devendo ser uma Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), e/ou empresa privada constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no Brasil,
empresa pública ou organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Patrocinador
CNPq

Objetivo
Visa apoiar propostas que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do País
na área de Biotecnologia, por meio da
seleção de projetos de pesquisa e cursos de
curta duração, visando expandir o
conhecimento básico e aplicado em temas
avançados de Biotecnologia, de interesse do
Brasil, da Argentina e do Uruguai, no âmbito
do
Centro
Latino-Americano
de
Biotecnologia - CABBIO.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

Valor
R$ 250.000.000,00

Nome do Edital
CHAMADA CNPq/MCTI/FNDCT nº 18/2021 - UNIVERSAL

Patrocinador
CNPq

Proponente / Público - alvo
Grupos de Pesquisa

Objetivo
Tem por objetivo apoiar projetos de
pesquisa
que
visem
contribuir
significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do
País, em qualquer área do conhecimento.

30/09/2021

Informações Relevantes
Faixa A - Grupos Emergentes: Projetos limitados a R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).
Faixa B - Grupos Consolidados: Projetos limitados a R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).
A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq, devendo ser uma Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

Valor
O valor total do presente edital é de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais).
Para cada uma das categorias a premiação será assim distribuída:
a) Para o(a) 1º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) Para o(a) 2º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c) Para o(a) 3º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nome do Edital
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - PRÊMIO
CONFAP DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
“PROF. FRANCISCO ROMEU LANDI”

Patrocinador
CONFAP

Objetivo
Reconhecer, dar visibilidade
e premiar, Pesquisadores(as)
com trabalhos de grande
potencial e/ou
contribuição para o
desenvolvimento científico,
tecnológico e inovativo do
Brasil e profissionais da área
de
comunicação, atuantes na
difusão de pesquisas
científicas, tecnológicas e de
inovação e, por
consequência, do
Ecossistema Nacional de
CT&I.

Informações Relevantes
Os prêmio serão distribuídos em categorias:
* Pesquisador(a) Destaque, com as subcategorias:Ciências da Vida ; Ciências Exatas ; Ciências Humanas ;

* Pesquisador(a) Inovador(a), com as subcategorias: Inovação para o Setor Empresarial; Inovação para o
Setor Público; Profissional de Comunicação.
A edição 2021 do Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação, será lançada simultaneamente em
todos os Estados brasileiros associados ao CONFAP por meio de suas Fundações de Amparo à Pesquisa.
Com o objetivo de buscar equilíbrio entre os Estados, o Prêmio está dividido em duas etapas: Estadual e
Nacional. A Etapa Estadual, ficará sob a responsabilidade de cada uma das 26 Fundações de Amparo à
Pesquisa que, a partir de critérios, procedimentos, eventos ou premiações próprias, selecionará e indicará
os(as) primeiros(as) colocados(as) em cada categoria/subcategoria para a Etapa Nacional, onde os(as)
primeiros(as), os(as) segundos(as) e os(as) terceiros(as) colocados(as) em cada uma das
categorias/subcategorias serão premiados(as) com certificados, troféus e premiação financeira.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Prazos
Período para realização das Etapas
Estaduais: 17 de junho de 2021 a
18 de outubro de 2021 (Inscrições
diretamente no site das Fundações
de Amparo);
Período de inscrição pelas FAPs,
dos candidatos indicados, no
formulário de submissão: 19 a 29 de
outubro de 2021.

Proponente / Público - alvo
Pessoas físicas, residentes no
Brasil, que tenham se destacado em
pesquisas científicas, tecnológicas e
de inovação cujos resultados
produziram conhecimento e
beneficiaram, direta ou
indiretamente, o desenvolvimento e
o bem-estar das populações
brasileiras. E, ainda, profissionais
que, por meio de jornalismo
científico contribuíram para a
aproximação entre a ciência, a
tecnologia, a inovação e a
sociedade.

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Download

Valor
US $ 50.000

Nome do Edital
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES - JAMES PRIZE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
INTEGRATION 2022

Patrocinador
National Academy of Sciences (NAS)

Proponente / Público - alvo
Pesquisadores . Os indicados internacionais são elegíveis para indicação, a menos que seja explicitamente declarado o contrário.
A menos que especificado de outra forma, será dada preferência a cientistas em início de carreira e aqueles cujo trabalho não tenha
sido reconhecido por outros prêmios ou prêmios.

Objetivo
O
prêmio
homenageia
contribuições
notáveis feitas por pesquisadores que são
capazes de adotar ou adaptar informações ou
técnicas de fora de seus campos e, assim,
integrar o conhecimento de duas ou mais
disciplinas para resolver um grande desafio
contemporâneo não abordável de uma única
perspectiva disciplinar.

Valor da subvenção
-

Prazos

04/10/2021

Informações Relevantes
Uma carta do indicador descrevendo o trabalho do candidato e por que ele deve ser selecionado para o prêmio. Não mais do que
três (3) páginas.
Curriculum vitae . Não mais do que duas (2) páginas (semelhantes aos currículos incluídos nas propostas da NSF).
Bibliografia listando no máximo doze (12) das publicações mais significativas do nomeado.
Citação sugerida . Um resumo de 50 palavras explicando por que o indicado deve ser considerado para este prêmio.
Duas cartas de apoio . As cartas de apoio devem ser redigidas por indivíduos de instituições fora da instituição do candidato e a do
candidato.
•Auto nomeações não são aceitas.
•Indicações conjuntas são desencorajadas e só serão consideradas quando os indicados tiverem colaborado estreitamente geralmente no mesmo laboratório - no trabalho a ser reconhecido pelo prêmio.

Links de acesso ao edital

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Como
nomear

Não se aplica

Valor
US $ 50.000 a US $ 15 milhões

Nome do Edital
GLOBAL INOVATION FUND

Contínuo
Proponente / Público - alvo
Qualquer tipo de organização pode se inscrever. Isso inclui empresas sociais, empresas com fins
lucrativos, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais, organizações internacionais
e instituições de pesquisa em qualquer país. Recomenda-se que inovadores, empresários ou
pesquisadores se inscrevam por meio de uma organização afiliada.

Patrocinador
Global Innovation Fund - GIF

Objetivo
Na GIF, investimos em uma série de inovações com forte potencial de impacto
social em grande escala. Definimos 'inovação' de forma ampla para incluir novos
modelos de negócios,
práticas políticas, tecnologias,
percepções
comportamentais ou formas de fornecer produtos e serviços que beneficiem os
pobres nos países em desenvolvimento - qualquer solução que tenha potencial
para resolver um problema de desenvolvimento importante de forma mais eficaz
do que a existente abordagens. Ajudamos a orientar os empreendedores em sua
jornada para aumentar a escala usando uma abordagem de financiamento em
estágios de estilo de risco, em que as ideias mais especulativas recebem menor
quantidade de apoio e o aumento do financiamento segue o teste bem-sucedido
e a obtenção de pontos de prova.

Valor da subvenção
-

Prazos

Informações Relevantes
O GIF oferece uma variedade de tipos de financiamento, incluindo subsídios, empréstimos
(incluindo dívida conversível) e investimentos de capital. O fundo espera que os candidatos
apresentem uma justificativa clara para o tipo de financiamento ao qual estão se candidatando.
No momento as inscrições devem ser feitas no idioma inglês.

Links de acesso ao edital

Valor da contrapartida
-

Baixar o edital em PDF

Realização:

Parceiro:

Acessar

Perguntas

Não se aplica

Valor
US$2,500.00 a US$15,000.00

Nome do Edital
RODDENBERRY FOUNDATION - THE CATALYST FUND

Patrocinador
Roddenberry Catalisty

Objetivo
Procuramos projetos bem pensados e com alto potencial de impacto duradouro.

Prazos

Contínuo

Proponente / Público - alvo
O Fundo Catalyst foi criado para obter ideias de todos os cantos do globo. Você pode ser um
empreendedor social experiente ou um agente de mudanças pela primeira vez. Os candidatos
elegíveis para o Fundo Catalyst podem ser indivíduos, equipes de indivíduos, organizações sem
fins lucrativos ou empresas sociais. Para ser elegível, todos os candidatos devem:
*Ter 18 anos de idade ou mais
*Envie uma inscrição em inglês
*Incluir respostas completas para todas as perguntas de inscrição obrigatórias
*Concordar com todos os termos e condições legais do programa de concessão do Fundo Catalyst
*Ser capaz de receber legalmente financiamento de subsídio

Informações Relevantes
Estágio Inicial
O Fundo Catalyst é voltado para ideias e projetos pequenos e / ou em estágio inicial que precisam de uma injeção de capital para lançar ou provar sua viabilidade. Os premiados do
Catalyst normalmente estão testando um programa, aventurando-se em um novo território, na iminência do lançamento ou girando em uma nova direção.
Grandes ideias
O Fundo Catalyst apoia grandes ideias ou projetos que saem do status quo e exigem que olhemos para um problema e sua solução sob uma nova luz. Essas grandes ideias têm um alto
potencial de impacto em toda uma comunidade, cidade ou país. Eles tendem a alavancar a infraestrutura existente, construir parcerias (públicas e privadas) e melhorar o que já existe. As
grandes ideias ultrapassam os limites e desafiam as convenções.
Visão Ousada
O Fundo Catalyst apoia indivíduos cuja visão de mudança é audaciosa. Os premiados do Catalyst buscam um impacto significativo de longo prazo e têm uma visão de como chegar lá e o
que precisa ser feito. Eles são capazes de articular como planejam tornar o mundo melhor e por quê. Sua visão inspira outras pessoas e oferece um vislumbre de um futuro melhor.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

Valor
• Estágio 1: Piloto (até $ 200.000)
• Estágio 2: Teste e Posicione para Escala
(até $ 1.500.000)
• Estágio 3: transição para escala (até $
15.000.000) / Subsídios de evidências
(até US $ 1.500.000)

Nome do Edital
USAID - DEVELOPMENT INNOVATION VENTURES (DIV)

Prazos

Contínuo

Proponente / Público - alvo
O DIV aceita inscrições de indivíduos e organizações dos Estados Unidos e de outros países, entidades sem fins lucrativos e com fins
lucrativos, pesquisadores, organizações religiosas, governos e organizações não governamentais, similares.

Patrocinador
USAID

Objetivo
Development Innovation Ventures (DIV) é o
programa de inovação aberta da USAID que
investe em soluções inovadoras para os
desafios
de
desenvolvimento
mais
intratáveis do mundo. Testar novas ideias,
assumir riscos estratégicos, construir
evidências do que funciona e apresentar as
melhores soluções. O DIV busca soluções
que demonstram evidências rigorosas de
impacto, custo-benefício e um caminho
viável para aumentar a escala e a
sustentabilidade. Programa de inovação
aberta.

Informações Relevantes
Etapas para inscrição Etapa 1: prepare seu aplicativo
Elabore seu formulário de inscrição em MS Word usando nosso formulário de inscrição de exemplo .
Etapa 2: enviar por meio de nosso portal de inscrição online
Você precisará criar uma conta no portal do aplicativo DIV(o link é externo)para que você possa trabalhar no aplicativo ao longo do
tempo e verificar o status do seu aplicativo. As inscrições enviadas por meio de qualquer outro método que não seja o portal de
inscrição online não serão analisadas.
Etapa 3: Após a revisão inicial - Diligência Devida
Os candidatos aprovados na revisão inicial passam para o estágio de devida diligência.
Etapa 4: após a devida diligência - negociação e finalização
Após coletar informações suficientes, a equipe DIV reunirá um Painel de Decisão. Se o Painel fizer uma recomendação de
financiamento, o candidato receberá um "Aviso de Intenção de Concessão" oficial.
Etapa 5: Receba Financiamento DIV.

Valor da subvenção
-

Links de acesso ao edital
Realização:

Valor da contrapartida
-

Acessar

Inscrição

Parceiro:
Baixar o edital em PDF

Não se aplica

