Photo
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Position
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Photo
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Position
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Apresentação do Terceiro Edital
Click to edit Master subtitle style
do CEPF
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Conteúdo da apresentação

• O que é o CEPF
Photo edital
• O primeiro
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

• O segundo edital

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

• Dicas para Click
o 3ºto edital
edit Master subtitle style
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O que é o CEPF
O processo de preparação do Perfil
• 170 participantes de mais de 130 instituições públicas e
privadas.
• 5 workshops + Conselho Consultivo Estratégico + várias
conversas/reuniões individuais.
• Ampla revisão de literatura e dados.
Photo
Photo
• Entrevistas no Encontro
dos Povos do Cerrado.
4.75” x 6.33”
4.75” x 3.61”
Position
Position
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
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Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
‘New’ Hotspot =
4.75” x 3.61”
2.064.301 km2
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
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KBAs (áreas chaves para a biodiversidade)

765 KBAs

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

761 Brasil, 1 Bolívia, 3
Photo
Paraguai
4.75” x 3.61”
1,2 milhão km2Position
x: 6.39”, y: .0”
60% da área total do
hotspot

Click to edit Master subtitle style
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CORREDORES
1- Lençois Maranhenses
2- Mirador / Mesas
3- Central de Matopiba
4- Veadeiros / Pouso Alto /
33% do
Kalungas
hotspot
5- Sertão Veredas / Peruaçu
Photo
Photo – Abaeté
6- RIDE DF – Paranaíba
4.75” x 6.33”
4.75” x 3.61”
7- Serra do Espinhaço
Position
Position
8- Serra da Canastra
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”
9- Emas / Taquari
10- Miranda / Bodoquena
11- Chapada dos Guimarães
Click to edit Master
style
12-subtitle
Alto Juruena
13- Araguaia
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KBAs PRIORITÁRIOS

109 KBAs prioritários

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

62 nos corredores
prioritários
Photo

4.75” x 3.61”
1. Mirador - Position
Mesas
x: 6.39”, y: .0”
2. Corredor Central de
Matopiba
3. Veadeiros - Pouso Alto Kalungas
Click to edit Master subtitle style
4. Sertão Veredas - Peruaçu
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Disponibilidade de Dados

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
http://cepfcerrado.iieb
4.75” x 3.61”
.org.br/apoio/duvidasPosition
frequentas/ x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
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Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Estratégia e nichos de investimento
Click to edit Master subtitle style
do CEPF

Operação e Nichos de Investimento do CEPF

Linhas gerais para os investimentos do CEPF:
•
•
•
•
•

Não só a biodiversidade
in situ por si.
Photo
Photo
x 6.33”práticas agropecuárias. 4.75” x 3.61”
Difusão de4.75”
melhores
Position
Position
Áreas protegidas
públicas e privadas.
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”
Redes para conservação e sustentabilidade.
Sistematização e disseminação de informações e
conhecimentos.
Click to edit Master subtitle style
• Iniciativas multi-setoriais articulando interesses
diversos.
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Desenvolvimento de parcerias
Banco
Mundial
Associações
de base

CI
Comunidade
Européia
Cooperação
Francesa
AFD

GEF
Governo
do Japão

Photo
4.75” x 6.33”
Position CEPF / RIT
x: 0”, y: .0”

Organizações
nacionais

Photo
4.75” x 3.61”
Academia
Position
x: 6.39”, y: .0”

Setor privado

ONGs
Internacionais

Click to edit Master subtitle style
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Desenvolvimento de parcerias
CEPF / RIT

Organizações
nacionais

Academia
Fundações
Institutos

Photo
Pagamos praticamente
!
4.75” tudo
x 6.33”
Position
Bolsas:
x: 0”, y: .0”

Setor privado

Associações
de base

ONGs
Internacionais

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Não somos um programa de pesquisa e a bolsa tem um risco grande de
não atingir resultados concretos de conservação. Capacitações devem
ocorrer quando estão ligadas aos resultados de conservação, não pela
capacitação em si.
Click to edit Master subtitle style
Podemos subvencionar a pesquisa de campo (custeio de atividades de
campo ) e cursos de curta duração em instituições de ensino superior, caso
tenham relação com as linhas estratégicas.
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Nichos de Investimento do CEPF
1. Promover a adoção das
melhores práticas em
agricultura nos corredores
prioritários
3. Promover e fortalecer as
Photo
cadeias produtivas associadas
x 6.33”
ao uso sustentável4.75”
dos recursos
Position
naturais e à restauração
ecológica no hotspot
x: 0”, y: .0”
5. Apoiar a implementação de
ferramentas para integrar e
compartilhar dados sobre
Click to
monitoramento para melhor informar
os processos de tomada de decisão
no hotspot

2. Apoiar a criação/expansão
e a gestão eficaz das áreas
protegidas nos corredores
prioritários
4. Apoiar a proteção das Photo
espécies ameaçadas no4.75” x 3.61”
hotspot
Position

x: 6.39”, y: .0”
6. Fortalecer a capacidade das
organizações da sociedade civil para
promover a melhor gestão dos
edit
Master
subtitle
style
territórios
e dos
recursos
naturais e
para apoiar outras prioridades de
investimento no hotspot.
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Nichos de Investimento do CEPF

1.1 Identificar e divulgar as tecnologias e práticas
sustentáveis de produção no setor agropecuário para
1. Promover a
Photo
Photo
garantir a proteção da biodiversidade, a manutenção
adoção das
4.75”
6.33” ecossistêmicos e a segurança alimentar.
4.75” x 3.61”
dosx serviços
melhores práticas Position
Position
em agricultura nos x: 0”, y: .0”
6.39”, y: .0”
1.2 Promover a formulação e adoção dex:políticas
corredores
públicas e incentivos econômicos para a melhoria das
prioritários
práticas de produção agrícola e pecuária, promovendo
paisagens produtivas sustentáveis.

Click to edit Master subtitle style
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Nichos de Investimento do CEPF
2.1 Apoiar estudos e análises necessários para justificar a
criação e expansão das áreas protegidas públicas,
promovendo a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade e a valorização da cultura local e tradicional.
2. Apoiar a
2.2 Promover a inclusão de indígenas, quilombolas
Photo
Photo e
criação/expansão e a
populações
tradicionais existentes, respeitando
4.75”
x 6.33”
4.75” x 3.61”e
gestão eficaz das áreas integrando os seus conhecimentos tradicionais, para o
Position
Position
protegidas nos
planejamento
da conservação/restauraçãox:por
parte
do
x: 0”,
y: .0”
6.39”,
y: .0”
corredores prioritários governo e da sociedade civil.
2.3 Incentivar a criação e implementação de áreas
protegidas privadas (RPPNs) para estender a proteção legal
Click to edit Master subtitle style
em KBAs prioritárias
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Nichos de Investimento do CEPF
3.1 Apoiar o desenvolvimento de mercados e cadeias
produtivas para produtos não-madeireiros sustentáveis,
em especial para as mulheres e os jovens

3. Promover e
3.2 Promover iniciativas de capacitação, em particular
fortalecer as
entre coletores de sementes, produtores de mudas e
cadeias
aqueles que realizam atividades de restauração,
para
Photo
Photo
produtivas
melhorar
gestão
e
4.75”
x 6.33” as capacidades técnicas e de 4.75”
x 3.61”
associadas ao uso
tecnologias ecologicamente adequadas de baixo
custo
Position
Position
sustentável dos
na cadeia
produtiva de restauração ecológica.x: 6.39”, y: .0”
x:
0”,
y:
.0”
recursos naturais
3.3 Promover a adoção de políticas públicas e
e à restauração
incentivos econômicos para ampliar a escala e a eficácia
ecológica no
da conservação e restauração de Áreas de Preservação
hotspot
Permanente
(APPs)
e Reservas
(RLs),style
por meio de
Click
to edit
MasterLegais
subtitle
sistemas produtivos melhorados que reforcem os
serviços ecossistêmicos.
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Espécies - CEPF

Rolinha do planalto
Columbina cyanopis

Pato Mergulhão
Mergus octosetaceus

Photo
4.75”
x 6.33”
4. Apoiar
a
Position
proteção
das y: .0”
x: 0”,
Papa-capim do bananal
Sporophila melanops

Bicudo
Sporophila maximiliani
Photo

4.1
Apoiar
a
implementação de Planos
de Ação Nacionais (PANs)
espécies
para espécies prioritárias,
ameaçadas com foco na gestão e
no hotspot proteção de habitat.

4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Uebelmannia buiningii

Click to edit Master subtitle style

Perereca de folhagem
Phyllomedusa ayeaye

17

Faveira
Dimorphandra wilsonii

Nichos de Investimento do CEPF

5. Apoiar a
5.1 Apoiar a divulgação de dados sobre a
implementação de
cobertura vegetal nativa e a dinâmica do uso da
ferramentas para
terra, buscando maior confiabilidade e menores
Photo
integrar e
intervalos entre as análises e a tomada Photo
de
4.75” xdecisão
6.33” informada baseada em evidências.4.75” x 3.61”
compartilhar dados
Position
5.2 Apoiar a coleta e divulgação de dadosPosition
de
sobre monitoramento
x: 0”, monitoramento
y: .0”
x: 6.39”,
da quantidade e qualidade
dos y: .0”
para melhor informar
recursos hídricos, para integrar e compartilhar
os processos de
tomada de decisão no dados sobre as principais bacias hidrográficas do
hotspot.
hotspot

Click to edit Master subtitle style
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Nichos de Investimento do CEPF
1. Promover a adoção das
melhores práticas em
agricultura nos corredores
prioritários

2. Apoiar a criação/expansão
e a gestão eficaz das áreas
protegidas nos corredores
prioritários

Nos corredores prioritários (2.3 KBAs prioritários)

Photo
4.75”asx 6.33”
3. Promover e fortalecer
Position
cadeias produtivas associadas
ao uso sustentável dos
x: recursos
0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
4. Apoiar a proteção das
espécies ameaçadas no Position
x: 6.39”, y: .0”
hotspot

naturais e à restauração
ecológica no hotspot

6. Fortalecer a capacidade das
organizações da sociedade civil
5. Apoiar a implementação de
para promover a melhor gestão
ferramentas para integrar e compartilhar
Click to editdos
Master
subtitle
territórios
e dosstyle
recursos
dados sobre monitoramento para
naturais e para apoiar outras
melhor informar os processos de tomada
prioridades de investimento no
de decisão no hotspot
hotspot.
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Investimentos

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

Total US$ 7 MM - Até dezembro de 2020

21

Investimentos

SD1 - Agriculture
SD2 - PA
Management
SD3 - Supply
Chains

SD4 - Species

FY17

FY18

$600.000

$200.000

$400.000

$400.000

$400.000

$600.000

$600.000

$300.000

$300.000

Photo
$600.000
4.75”
x 6.33”
Position
$100.000
x: 0”, y: .0”

FY19

SD5 - Monitoring

$100.000

$200.000

$200.000

SD6 - Capacity

$800.000

$450.000

$450.000

FY20

FY21

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

$160.000

Click to edit Master subtitle style

Total US$ 7 MM - Até dezembro de 2020. Destaco que
esta foi um divisão preliminar.
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O primeiro edital

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

1o edital - Propostas recebidas
Geografia dos projetos
Alguns pontos de análise:
• 36 (26%) projetos estão localizados nos
corredores prioritários e nenhum está
Photo
localizado na no Corredor Mirador4.75” x 6.33”
Mesas.

Position
• Existe um grande x:vazio
0”, y:no
.0” sul do

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Cerrado.
• E uma grande concentração na Região
da Chapada do Veadeiros.

Click to edit Master subtitle style
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1o edital- Distribuição geográfica de projetos aprovados
A distribuição de projeto da
primeira chamada mostrou
uma concentração bastante
grande na área prioritária de
Photo
Veadeiros - Pouso
Alto 4.75” x 6.33”
Kalungas.
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Ao analisar os projetos
aprovados
temos
uma
distribuição
mais
Click to edit Master subtitle style
homogênea.
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1o edital - Fundos requisitados
Financiamento dos projetos
Alguns pontos de análise:
• Temos um gap de US$ 17,5 MM

Photo

• Curiosamente um gap de 80 –
4.75” x 6.33”
90 % nas várias categorias

Position
• A média de projetosx:está
0”,por
y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

volta de US$ 139.000

Click to edit Master subtitle style
U$ 76.000 /
R$ 243.000

26

1o edital - Fundos requisitados
Financiamento dos projetos
• Temos projetos de até US$ 1 MM
• A informação repassada foi o corte de US$20.000 e a orientação
de US$ 125.000 (10 Projetos com esse exato valor).
77%

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
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1o edital - Agrupamento de projetos
Além de linhas estratégicas analisamos os temas ou afinidades de
cada projeto. Em muitos casos pudemos identificar possibilidade de
sinergias entre os projetos e instituições parceiras.
Esses são os projetos que estão na categoria “aprovados como
ressalvas”.

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
TNC
/ WWF
Moore
4.75”
x /3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
ICMBio

IUCN / ICLEI
28

Aliança Cerrado

1o e 2o editais - Distribuição de projetos
Muitos pequenos projetos ficaram fora do financiamento.
Mudamos o valor de financiamento de pequenos projetos.
US$ 20.000,00 → US$ 50.000,00

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Atenção para os
Click to edit Master
style
critériossubtitle
de
elegibilidade
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1o e 2o editais - Agrupamento de projetos

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Temos 166 entidades mapeadas.
Um grupo de parceiros do Click
CEPFtoformou
um núcleo
edit Master
subtitle regional.
style
Outros parceiros que estamos apoiando formam outras redes.
O diâmetro do circulo ligado ao CEPF ou ao RIT corresponde ao
volume de recursos.

1o e 2o editais - Agrupamento de projetos e visitas

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

O terceiro edital

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

DICAS
Ler

Avaliação

🤐 O proponente deve
aguardar o resultado
Desenhar

Preencher

Resultado

Photo
4.75” x 6.33”
Position
Contrato
x: 0”, y: .0”

🎉

Photo
4.75” x 3.61”
Position
Fechar o contrato.
x: 6.39”, y: .0”

Plataformas
Boa Carta
de Intenção
Click to edit Master
subtitle
style

👍 O proponente tem todo o
controle sobre a proposta !

👉 Atenção para a sua estratégia
de captação

DICAS

Ler

• Ler o edital
Photo
• Ler o resumo do perfil
• Ler as Perguntas4.75”
Frequentes
x 6.33”

Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style
http://cepfcerrado.iieb.org.br/apoio/editais/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/apoio/duvidas-frequentas/

DICAS

Desenhar

• Qual é a minha direção estratégica ?
• Qual é a minha prioridade de investimento?
• Irei concorrer comoPhoto
grande ou pequeno
projeto?
4.75” x 6.33”
• Como posso estruturar
o meu projeto para
Position
entregar os produtos
importantes
x: 0”,
y: .0” para o CEPF
e para esse edital (metas e resultados →
verificar marco lógico) ?

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

🤔

✍️

DICAS

Desenhar

• Onde o meu projeto está
• Como posso estruturar o meu
localizado?
projeto para entregar os produtos • Quais são os meus parceiros na
importantes para o CEPF e para
região
esse edital?
• Estou alinhado ao marco lógico do
CEPF?

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

DICAS

Desenhar

Fazem parte do projeto:
- Salvaguardas
- Comunicação
Photo
- Monitoramento do
impacto
dos projetos 4.75” x 6.33”
- Avaliação em Brasília
Position

x: 0”, y: .0”
→ Importante é reservar um
pouco de recursos para essas
ações no seu orçamento.

Salvaguardas

Troca de
informações

Comunicação

Photo
4.75” x 3.61”
Monitoramen
Position to
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

Avaliações

DICAS

Desenhar

O perfil do ecossistemas dá muitas dicas
sobre o contexto do Cerrado, as linhas
estratégicas e o marco lógico.
Os indicadores intermediários
Photo devem ser
alcançados.
4.75” x 6.33”
Estrutura
Objetivos do
Marco Lógico

Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

🙏🏽
Claro, simples e
Click to edit Master subtitle style
assertivo,
correto

Parcerias
Critérios de seleção na
página 10 do FAQ.

DICAS

Desenhar

PRIORIDADES DE INVESTIMENTO ELEGÍVEIS PARA O TERCEIRO EDITAL
Prioridade de Investimento 2.1 - Apoiar estudos e análises necessários para justificar
a criação e expansão das áreas protegidas públicas, promovendo a conservação e o
uso sustentável da biodiversidade e a valorização da cultura local e tradicional.
Com esta chamada, Photo
o CEPF pretende escolher projetos que Photo
apresentem:
1) Processos envolvendo
sociedade
civil,
4.75”múltiplas
x 6.33”partes interessadas (organizações da
4.75”
x 3.61”
organização de produtores, agência de bacia, cooperativas extrativistas, etc.),
Position
Position
buscando a preparação e/ou implementação de planos de gestão e financiamento de
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”
áreas protegidas e mosaicos;
2) Redes de mosaicos de áreas protegidas, comitês de bacias e de reservas da biosfera
que busquem desempenhar um papel ativo no aumento da rede de áreas protegidas e
na melhoria da gestão territorial compartilhada para o fortalecimento das paisagens
Click to edit Master subtitle style
sustentáveis.
Propostas
para
a
Prioridade
de
Investimento
2.1
devem
ser
implementadas PRIORITARIAMENTE nos quatro corredores prioritários.

DICAS

Desenhar

Prioridade de Investimento 2.2 - Promover a inclusão dos povos indígenas, quilombolas e populações
populações tradicionais existentes, respeitando e integrando os seus conhecimentos tradicionais,
para o planejamento da conservação/restauração por parte do governo e da sociedade civil.

Com esta chamada, o CEPF deseja apoiar projetos que:
1) Identifiquem e divulguem bons exemplos de conservação e abordagens de gestão
ambiental inovadoras, incluindo o uso sustentável dos recursos naturais dentro e no
Photo
Photo
entorno
de
áreas
protegidas;
4.75”
x
6.33”
4.75”
x
3.61”
2) Estejam em sinergia com políticas e programas como, por exemplo, a Política Nacional de
Position em
Gestão
Ambiental
Terras
IndígenasPosition(PNGATI);
x: 0”,
y: .0”
6.39”, ey:ajudem
.0” as
3) Estabeleçam acordos
comunitários
para a utilização dos recursos x:
naturais
comunidades a caracterizar seus territórios como Áreas Conservadas Indígenas e
Comunitárias
4) Permitam que organizações locais, proprietários de terras e comunidades indígenas,
quilombolas e tradicionais desempenhem um papel ativo no aumento da rede de áreas
toáreas.
edit Master subtitle style
protegidas e na melhoria da gestãoClick
dessas
ATENÇÃO! Propostas para a Prioridade de Investimento 2.2 devem ser implementadas
somente nos quatro corredores prioritários

DICAS

Desenhar

Prioridade de Investimento 6.2 - Desenvolver e fortalecer as capacidades técnicas e de gestão de
organizações da sociedade civil em matéria de meio ambiente, estratégia e planejamento de
conservação, diálogo político, mobilização de recursos, em conformidade com os regulamentos e
outros temas relevantes para as prioridades de investimento.
Nesta Terceira Chamada, o objetivo do CEPF para esta Prioridade de Investimento é apoiar projetos
que busquem contribuir para que as organizações da sociedade civil do Cerrado:

Photo
Photo
1. Cumpram todas as exigências
legais do ponto de vista fiscal, tributário e trabalhista;
2. Potencializem suas4.75”
capacidades
de gestão administrativa e financeira 4.75”
(processos
e registros
x 6.33”
x 3.61”
administrativos e financeiros, estrutura organizacional, etc.);
Positione habilidades no uso de ferramentas participativas
Position
3. Adquiram novos conhecimentos
de diagnóstico,
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”
planejamento, monitoramento
e avaliação de projetos;
4. Desenvolvam capacidades para estruturar e elaborar projetos, assim como definir e implementar
estratégias eficazes de comunicação e mobilização de recursos (fundos privados ou
governamentais, etc.);
5. Adquiram conhecimentos técnicos em temas relevantes para atingir os objetivos de conservação
no hotspot;
Click to edit Master subtitle style
6. Garantam o protagonismo feminino na conservação e na sustentabilidade, aumentando a
participação qualificada de mulheres e a discussão de gênero nas organizações da sociedade civil
no Bioma, indo ao encontro do objetivo 5 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

DICAS

Desenhar

Pequenos apoios
(até US$ 50.000)

Grandes apoios
(até US$ 200.000)

Prioridade de investimento 2.1

Elegível

Elegível

Prioridade de investimento 2.2

Elegível

Elegível

Prioridade de investimentoPhoto
6.2

Elegível

4.75” x 6.33”

PREENCHER E SUBMETER
Position
PROPOSTA EM

x: 0”, y: .0”

Prosas

Photo
4.75” x 3.61”
ConservationGrants Position
x: 6.39”, y: .0”
Elegível

Não consideramos os valores de propostas como um critério de seleção.
A proposta pode ser de US$ 32.000, ou de US$ 212.000.
Qualidade e coerência importam mais.

Click to edit8Master
subtitle style
1.Abertura do edital: Quinta-feira,
de novembro
de 2018
2. Encerramento do edital: Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 às 18h00 –
horário de Brasília

DICAS

Desenhar

Os projetos contemplados para Grandes Apoios neste edital iniciarão suas atividades
provavelmente em 01 de outubro de 2019 . Os projetos contemplados para Pequeno
Apoios neste edital iniciarão suas atividades provavelmente em 01 junho de 2019.
Independente da data de início das atividades, todos os projetos devem finalizar suas
atividades até 31 de dezembro
projeto que exija
Photo de 2020. A Carta de Intenção de qualquer Photo
desembolsos para além do dia 31 de dezembro de 2020 não será considerada no edital

4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Todos os elementos do projeto estão disponíveis.
Eles irão definir a qualidade da Carta de Intenção.

Click to edit Master subtitle style

DICAS

Preencher

Os formulário estão aí para ajudar.
Preencher antes em word.
Corrigir, ver as dicas. Isso facilita muito!

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Click to edit Master subtitle style

DICAS

🤔
Plataforma

Plataformas de submissão

✍️
Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”
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ETAPAS DE AVALIAÇÃO APÓS SUBMISSÃO
Triagem das Cartas de Intenção - Propostas que preencheram todos os critérios básicos de
elegibilidade:
•
Apresentação antes do prazo.
•
Uso do modelo de CDI apropriado.
•
Localização do projeto dentro das áreas elegíveis definidas na chamada
•
Foco do projeto nos temas (Direção Estratégica, Prioridade de Investimento) mencionados na
chamada.
Revisão técnica – Os projetos
são analisados por membros da Equipe de Implementação
Regional, a
Photo
Photo
Diretoria de Subsídios do
CEPF exum
grupo de revisores independentes (Conselho
Técnico)
que avaliam
4.75”
6.33”
4.75”
x 3.61”
as Cartas de Intenção usando critérios técnicos (ver seção 4.3). O Conselho Técnico fornece uma
Position
Position
pontuação para cada proposta.

x: 0”, y: .0”

x: 6.39”, y: .0”

Comitê de seleção – Os projetos que receberam uma avaliação positiva e receberam uma pontuação
acima do limite acordado, são posteriormente avaliados por um comitê composto por um pequeno
número de representantes do Conselho Técnico.
Seleção final – Para propostas apresentadas como Grandes Projetos (mais de US $ 50.000), a Diretoria
Click to edit Master subtitle style
de Subsídios do CEPF e a Equipe de Implementação Regional irão discutir e acordar sobre a lista final de
projetos selecionados pelo Comitê. Os candidatos aprovados serão convidados a enviar uma proposta
completa.

RESULTADO & CONTRATO

Resultado

Contrato

Todos os proponentes serão notificados o mais
rapidamente possível sobre o resultado da avaliação.

Photo
Photo
A avaliação da primeira etapa deve encerra no dia 30
4.75”
x 6.33”
4.75” x 3.61”
de janeiro 2019.
Position
Position
x: 0”, y: .0”
x: 6.39”, y: .0”
Quando a Carta de Intenção for aceita, passaremos para a
assinatura do contrato e detalhamento sobre a organização
(https://www.cepf.net/grants/before-you-apply/life-cyclegrant) :
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CONTRATAÇÃO Pequenos Projetos
Passos de
Contratação

1

Orçamento do Projeto

2

Verificação de Segurança

3

Cadastro da Organização

4

Capacidade de Gestão

5 Photo
Documentos da Organização

4.75” x 6.33”
6
Plano de Trabalho e Monitoramento
Position
7x: 0”, y:Cronograma
de Desembolso
.0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

8

Planos de Salvaguarda

9

Minuta do Contrato de Doação

10

Termos
e Condições
do CEPFsubtitle style
Click
to edit Master
Ferramenta de Monitoramento da Sociedade
Civil

11
12

Ferramenta de Monitoramento de Gênero

48

Contratação Grandes Projetos
1. Anti-terrorism screening form → Formulário de verificação de segurança.
2. Financial questionnaire and supporting documents. → Cadastro da organização:
avaliação financeira e capacidade de gestão; formulário de risco; lista de documentos da
organização (ex.: estatuto),etc.
3. W9 or W8-BEN-E tax form (form required by U.S.) → Documento para a isenção fiscal
das contribuições nos EUA (projetos grandes).

Após assinatura

4. Bank account information. → Informações bancárias (conta exclusiva para o projeto).
Photo
Photo
5. Signatory information
and title of person authorized to sign4.75”
the grant
agreement
4.75”(name
x 6.33”
x 3.61”
on behalf of the grantee
organization) → Informações sobre a responsável
legal.
Position
Position
6. Cash flow estimate
four months of grant (cash expectedx:to6.39”,
be needed
x: for
0”, first
y: .0”
y: .0”for the
first quarter of the grant)
7. Gender mainstreaming tracking tool – required for all grantees (one per organization)
8. Civil society organizational capacity tracking tool – required for all grantees registered
one of the countries of theClick
hotspot
where
the project
take place (one per
to edit
Master
subtitlewill
style
organization)
9. Management Effectiveness Tracking Tool (METT) – required for grantees working to
strengthen management of protected areas (one per protected area)

CEPF Cerrado – Dúvidas

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
Mandar e-mail
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Inscreva-se e receba o
Click to edit Master boletim
subtitleeletrônico
style

CEPF Cerrado – Equipe

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”
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CEPF Cerrado

Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”
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Photo
4.75” x 6.33”
Position
x: 0”, y: .0”

Photo
4.75” x 3.61”
Position
x: 6.39”, y: .0”

Obrigado pela atenção!
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cepfcerrado@iieb.org.br

