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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

Grandes apoios

(até US$ 50.000)

(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?

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.

Clique aqui

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

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