Reino dos Países Baixos

CHAMADA PÚBLICA: NOVAS CONEXÕES CULTURAIS
•
•

•
•
•
•

A proposta do projeto decorre da crise do COVID-19: uma adaptação de um projeto já existente ou
uma nova abordagem.
Projetos elegíveis incluem, entre outros, apresentações (digitais), desenvolvimento de projetos
pós-Coronavírus, troca de conhecimento, desenvolvimento de novos trabalhos por meio de
aplicativos digitais, projetos de digitalização, desde que viável dentro dos limites impostos pela
pandemia do novo coronavírus.
É possível o apoio a projetos (existentes) que precisam ser adaptados ou abordados de maneira
diferente devido à situação atual.
A proposta do projeto envolve pelo menos um parceiro brasileiro e um parceiro holandês, cada um
com uma função bem definida dentro do projeto.
As propostas podem ser enviados até 02 de agosto de 2020, através do formulário abaixo.
O projeto deve começar entre 14 de setembro e 31 de dezembro de 2020. Os projetos que já
foram iniciados antes do envio da proposta somente serão elegíveis se o financiamento solicitado
for necessário para atividades novas ou adicionais no projeto.

O que oferecemos?

•
•
•

O governo da Holanda poderá financiar entre R$ 6.000 e R$ 49.000.
O apoio será transferido para o solicitante brasileiro, que deverá ser em forma de pessoa jurídica
(detentora de CNPJ), e que se responsabilizará pelo pagamento de eventuais parceiros e terceiros.
O apoio apenas será concedido se os recursos da Embaixada e dos Consulados-Gerais forem
suficientes.

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Tanto a organização holandesa quanto a organização brasileira devem contribuir para o projeto,
seja através de financiamento, horas de trabalho, instalações, ou outros métodos necessários para
a execução do projeto.
O requerente é uma pessoa jurídica (CNPJ) e não pode depender da contribuição financeira
holandesa para a operação e manutenção da sua organização.
O requerente tem uma sólida gestão financeira e garante a implementação eficiente das atividades
para as quais o financiamento é solicitado.
A atividade para a qual o financiamento é solicitado não pode ter como objetivo o financiamento
de serviços comerciais, investimentos ou atividades comerciais.
A Embaixada e os Consulados não podem financiar o projeto em sua totalidade. O requerente
deverá ser responsável por uma parte dos custos do projeto. São permitidas contribuições de
terceiros, desde que cumpram os mesmos requisitos que as instituições solicitantes mencionadas;
Essa chamada pública não se aplica a projetos que visem, entre outros, financiar candidatos,
reformas, melhorias ou custos de rotina, entre outros.

Como se candidatar?

As propostas podem ser enviadas a qualquer momento, mas até dia 02 de agosto de 2020, através do
preenchimento do formulário Proposta de Projetos para: sao-pcz@minbuza.nl . As propostas enviadas
após a data limite de 02 de agosto serão automaticamente desclassificadas.
Dúvidas poderão ser esclarecidas exclusivamente através do email sao-pcz@minbuza.nl.

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE FINANCIAMENTO PARA PROJETOS CULTURAIS

1. Nome do Projeto | Name of the Project

2. Apresentação do Proponente e Identificação da Instituição (incl. endereço
completo, dados de contato, website, CNPJ, etc.) | Description of the
implementing organization (including website, e-mail, full address, phone, CNPJ,
contact point, etc.)

3. Descrição do Projeto (incluindo o motivo que o/a levou a solicitar apoio
financeiro ao governo holandês | Description of the Project (including reason
why you are asking for financial support from the Dutch Government

4. Objetivo do projeto & público-alvo | Purpose of the project & target group

5. Cronograma completo (inclusive plano de comunicação) Project schedule
(including communications plan)

6. Recursos solicitados | Financial support requested
Inclua uma planilha de custos detalhada, que pode ser em arquivo anexo
Include a detailed cost sheet, which can be in an attached spreadsheet

7. Outros apoiadores | Other supporters
Quais contribuições já foram confirmadas? Especificar no orçamento quais atividades ou
linhas de orçamento serão financiadas pela organização solicitante e/ou outros
apoiadores.
What contributions have already been confirmed? Specify in the budget which activities or
budget lines will be funded by the requesting organization and/or other supporters

8. Dados bancários (incl. CNPJ) do Proponente | Bank details (incl. CNPJ) of the
implementing organization

_______________________
Assinatura Responsável | Signature of person Responsible
Data | Date:

