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Aproveite o feriadão e não perca a oportunidade de
submeter a sua proposta ao CEPF

O prazo para envio de projetos à Segunda Chamada do Fundo de Parceria para
Ecossistemas Críticos – CEPF se encerra agora no dia 08 de novembro de 2017. O
edital da Segunda Chamada para Cartas de Intenção (CDI) foi lançado no dia 20 de
setembro de 2017 e está disponível no site do CEPF Cerrado.

As cartas de intenção devem ser formuladas para Pequenos Projetos (até US$ 50.000)
e Grandes Projetos (acima de US$ 50.000 e no máximo US$ 200.000) nas seguintes
Direções Estratégicas e Prioridades de Investimento:

 
Pequenos apoios

(até US$ 50.000)

Grandes apoios

(até US$ 200.000)

Direção estratégica 3 Elegível Elegível

Prioridade de investimento 4.1 Elegível  X

Prioridade de investimento 5.2 Elegível Elegível

Prioridade de investimento 6.1 Elegível Elegível

Preencher a CDI em Prosas ConservationGrants

COMO SUBMETER SUA PROPOSTA? 

http://mailchi.mp/2392e29c7e08/cepf-cerrado-news-ed-especialnov-17?e=[UNIQID]
http://cepfcerrado.iieb.org.br/
https://prosas.com.br/editais/2774-segunda-chamada-cepf-cerrado-2017
https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin?retUrl=/apex/FGM_Portal__CommunityApplication?id=70115000000Znt3


Todo o processo de submissão dos projetos será realizado online, através das
plataformas Prosas e ConservationGrants. Atenção! As propostas não devem
ser submetidas ao site ou ao email do CEPF. Mais informações sobre o processo de
submissão dos projetos estão disponíveis no nosso site. 

 

 

Como escrever uma boa proposta?

Uma boa proposta deve seguir os seguintes passos:  
 
 LEITURA

 
DESENHO DO PROJETO 

 

Ao elaborar sua proposta, não se esqueça de reservar uma parte do
orçamento para realizar ações de monitoramento, avaliação e comunicação
do projeto. 

A apresentação completa contendo as dicas de como escrever uma boa proposta
ao nosso Segundo Edital está disponível aqui. 

Considerar a estrutura do projeto para atender aos objetivos do marco lógico do CEPF e
construir parcerias na sua região de atuação são considerados pontos
EXTREMAMENTE POSITIVOS na apresentação de uma proposta. Portanto,
encorajamos os futuros proponentes a formarem redes de atuação com os projetos em
andamento para fortalecerem ações regionais no Cerrado. Os projetos apoiados pelo

Clique aqui

https://drive.google.com/file/d/0B-LhMtewiHjWSzdYYUhmRDQ1S2c/view?usp=sharing
http://cepfcerrado.iieb.org.br/como-submeter-sua-proposta-ao-2o-edital-do-cepf/


CEPF na primeira chamada de 2016 estão disponíveis para consulta na aba "Projetos",
no site do CEPF Cerrado. 

 

Copyright © 2017 CEPF Cerrado All rights reserved. 
http://cepfcerrado.iieb.org.br/ 

Our mailing address is: 
cepfcerrado@iieb.org.br 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 

http://cepfcerrado.iieb.org.br/lista-projetos/
http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/CriticalEcosystemPartnershipFund/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/
http://www.iieb.org.br/
https://iieb.us14.list-manage.com/profile?u=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&id=ba0561a856&e=[UNIQID]
https://iieb.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&id=ba0561a856&e=[UNIQID]&c=321ae82588
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E


why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Nonprofit · SCLN 210 BL C salas 209/214 · Brasília, Df 70862-530 · Brazil 

 

https://iieb.us14.list-manage.com/about?u=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&id=ba0561a856&e=[UNIQID]&c=321ae82588
https://iieb.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&id=ba0561a856&e=[UNIQID]&c=321ae82588
https://iieb.us14.list-manage.com/profile?u=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&id=ba0561a856&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=7bf93753841c4e0ed5e78c0cb&afl=1

