
 
 
 
 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS PARA A CHAMADA PÚBLICA: 
CONEXÕES CULTURAIS, CIDADES HABITÁVEIS - 2022 

 
Buscando facilitar a cooperação internacional entre a Holanda e o Brasil na área de cultura, a 
Embaixada e os Consulados Gerais dos Países Baixos convidam instituições culturais, artistas, 
profissionais de cultura, designers, escritores, poetas, fotógrafos, tecnólogos, músicos, cineastas e 
historiadores a apresentarem propostas que visam o intercâmbio entre esses dois países, no tema 
Conexões Culturais, Cidades Habitáveis.  
  
O que estamos procurando?  

O papel dos criativos, da arte e da cultura em questões de diversidade cultural e inclusão na cidade 
está se tornando cada vez mais importante. Essa chamada pública disponibiliza fundos para projetos 
culturais entre o Brasil e a Holanda que contribuem para a qualidade de vida na cidade, com o foco no 
tema “Cidades Habitáveis” (Liveable Cities). 
 
• Os projetos culturais devem dar destaque à cultura holandesa e/ou promover o intercâmbio cul-

tural entre a cultura holandesa e a cultura brasileira, e a atividade final deve ocorrer no Brasil. 
• Serão aceitos projetos digitais, presenciais e híbridos. No entanto, propostas de projetos com 

atividades presenciais devem explicar como os riscos associados à pandemia da covid-19 serão 
mitigados.  

• O projeto deve ter início após 01 de maio de 2022 e durar até o mais tardar 31 de dezembro de 
2022. Projetos que já tenham iniciado antes do aceite da proposta por parte dos Países Baixos só 
são elegíveis se o financiamento solicitado for para atividades novas dentro do escopo do projeto 
em andamento. As atividades não podem terminar em 2023. 

• Será dada preferência à propostas de projetos que envolvam pelo menos um parceiro brasileiro 
e um parceiro holandês, cada qual com uma função bem definida dentro do projeto. 

• A proposta deve ser acompanhada por uma sólida estratégia de comunicação e os resultados do 
projeto, bem como a forma como os mesmo serão alcançados, devem ser claramente explicados 
na proposta. 
 

O que oferecemos?  

• A Embaixada e os Consulados-Gerais da Holanda poderão financiar entre R$ 5.000 e R$ 50.000.  
• O apoio será transferido para o requerente brasileiro, que deverá ser pessoa jurídica, detentora 

de CNPJ e conta bancária brasileira de pessoa jurídica, 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 sufi-
cientes. 
 

O que solicitamos? 

• O requerente deve ser uma pessoa jurídica brasileira (possuir CNPJ), que não possua pendências 
tributárias e fiscais junto ao governo federal e estadual, e não dependente da contribuição finan-
ceira holandesa para sua operação e manutenção.  

• O requerente tem uma sólida gestão financeira e garante a implementação eficiente das ativida-
des para as quais o financiamento está sendo solicitado. 
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• O requerente deve, obrigatoriamente, arcar com uma parcela dos custos do projeto, sendo ve-
tado o financiamento integral por parte da Embaixada e dos Consulados-Gerais da Holanda. Essa 
contribuição pode ser calculada em custos diretos ou indiretos (overheads, uso de instalações 
físicas, horas de trabalho da equipe, etc), mas deve ser computada na parcela de contribuição das 
partes. Contribuições de terceiros são permitidas, desde que essas instituições respeitem os mes-
mos requisitos do requerente listados acima;. 

• A atividade para a qual o financiamento está sendo solicitado não pode ter como objetivo o fi-
nanciamento de serviços comerciais, investimentos ou atividades comerciais, bem como projetos 
de cunho político.  

• A Embaixada e os Consulados-Gerais da Holanda não poderão financiar o pagamento de 
quaisquer impostos e taxas; e a aquisição de bens materiais que possam ser posteriormente 
incorporados ao patrimônio do requerente ou seus parceiros, tais como veículos, material de 
informática e eletrônicos, equipamentos industriais, etc. Também é vetado o pagamento de 
custos operacionais do requerente (tais como eletricidade, água, etc) e pagamento de cachê/per 
diem para participantes convidados para o projeto. O pagamento de salário para funcionárias/os 
e profissionais diretamente envolvidos no projeto é permitido, desde que calculado 
exclusivamente quando em trabalho para o projeto.  

• Devida à alta variação dos preços de passagens aéreas o financiamento deste tipo de custo, 
embora permitido, não é recomendado. No entanto, caso o projeto preveja viagens é 
imprescindível que se considere as recomendações oficiais dos governos brasileiro e holandês. 
 
 

Como aplicar? 

As propostas podem ser enviadas a qualquer momento, até a data limite de 10 de abril de 2022, 
através do preenchimento deste formulário Proposta de Projetos* para: sao-pcz@minbuza.nl. 
Propostas enviadas após essa data não serão contempladas. 
 

• Só serão analisadas propostas que se enquadrem no tema de “Cidades Habitáveis” e que tenham 
relação com a cultural holandesa. 

• A análise dos projetos será feita exclusivamente pela Embaixada e pelos Consulados Gerais dos 
Países Baixos no Brasil. A seleção levará em conta as informações apresentadas neste Formulário 
em comparação às demais propostas, levando-se em consideração as prioridades, a viabilidade e 
o impacto do projeto. A decisão sobre o resultado desta chamada pública é final, não havendo 
etapa conseguinte. 
 

• Só serão aceitas propostas apresentadas através do preenchimento correto e completo do for-
mulário de inscrição abaixo.  

• Dúvidas poderão ser esclarecidas exclusivamente através do email sao-pcz@minbuza.nl. 
 

*uma cópia deste formulário em arquivo .doc (Word) pode ser solicitada através do email acima.  

 
 

  

mailto:sao-pcz@minbuza.nl
mailto:sao-pcz@minbuza.nl
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: Proposta de Projetos  
 

CONEXÕES CULTURAIS, CIDADES HABITÁVEIS - 2022 
 
 

* Por favor, responda em português ou inglês | Please answer in Portuguese or English 

NOME DO PROJETO | NAME OF PROJECT 

Nome simplificado 
Short Name 

 

Nome extenso (se diferente) 
Long name (if different) 

 
 
 

 
 

Data de início do projeto:         
Date of beginning of project: 

    

dd/mm/aa (yy) 

Data final do projeto                 
Date of end of project: 

 

dd/mm/aa (yy) 
 
 

Local das atividades programadas [Estado(s) e cidade(s)] | Place of intended activities [State(s) 
and city(s)] 

 
 

 
 

Identificação da instituição solicitante do projeto | Details of the requesting institution 

Nome da Instituição 
Name of the institution  

Endereço 
Address  

Número(s) de telefone 
Phone number(s)  

 
CNPJ 
Registration #  

Ano da fundação da instituição 
Year of institution´s foundation 

 
Website 
Website 

 

Nome, cargo e dados de contato da pessoa 
responsável pelo projeto 
Name, position and contact details of the 
person responsible for the project 

 

Nome e cargo da pessoa responsável pela 
assinatura do contrato 
Name and position of the person responsible 
for signing the contract 

 

 
 

A instituição solicitante já recebeu apoio financeiro do 
Governo dos Países Baixos? Em caso positivo, em qual(ais) 
ano(s)?         
Has the organization previously received funding by the 
Netherlands government? If yes, in what year(s)? 

☐  Não | No  
☐  Sim | Yes        
        
Ano(s) | Year(s): __________ 
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Descrição da instituição solicitante e breve histórico sobre fontes de financiamento anteriores | 
Information about the requesting institution including previous funding sources (f.e. from public or 
private institutions) 

Máximo de 200 palavras | Maximum of 200 words 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo principal do projeto | Main objective of the project  

Máximo de 100 palavras | Maximum of 100 words 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Outros objetivos (se houver) e público alvo | Other objectives (if any) and target audience  

Máximo de 300 palavras | Maximum of 300 words 

Por favor, apresente os outros objetivos em formato de lista ou tópicos (marcadores) |  Please present the other objectives 
as bullet points or numbered list 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados esperados | Expected results 

Máximo de 300 palavras | Maximum of 300 words 
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Breve descrição das atividades programadas | Brief description of the intended activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estratégia de Comunicação (plano de ação e resultados esperados) | Communication plan (course of action and 
expected results) 
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Riscos | Risks 

Forneça breves detalhes sobre quaisquer riscos que possam eventualmente comprometer o sucesso do projeto e descreva 
como os mesmos serão mitigados. (delete os exemplo abaixo e preencha com seus próprios riscos) 

Provide a brief description of any risks that might jeopardize the success of the project and describe how they will be mitigated 
(delete the examples below and fill out with your own risks)  

Risco Identificado 

Identified risk 

Impacto ao Projeto 

Impact on project 

Nível 
(alto/moderado/baixo) 

Level 
(high/moderate/low) 

Tipo de mitigação do 
risco 
(aceito/evitado/limitad
o/transferido)* 

Type of risk mitigation 
(accepted/avoided/lim
ited/transferred* 

Medidas de mitigação 

Mitigating measures 

Exemplo /Example: 
Covid19 

Atraso na execução da 
atividade 2 / Delay in 
execution of activity 2 

moderado/moderate limitado/limited Implementar reuniões 
virtuais / Establish 
virtual meetings 

     

     

     

     

     

     

     

     

Explicação: 

Um risco refere-se à probabilidade de um projeto não cumprir seus objetivos. Os riscos podem ocorrer em áreas relacionadas 
ao contexto/finanças/saúde/RH/clima/organizações externas, etc. A gestão dos riscos visa aumentar a probabilidade e o impacto 
dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. 

Pode-se 1) identificar as ameaças, 2) avaliar a vulnerabilidade de ativos críticos a ameaças específicas, 3) determinar o risco 
(ou seja, a probabilidade esperada e as consequências de tipos específicos de ataques a ativos específicos), 4) identificar 
maneiras de reduzir esses riscos e 5) priorizar o(s) risco(s) identificado(s). 

Quatro tipos de mitigação de risco: um risco pode ser 1) aceito (sem redução de quaisquer efeitos a um risco identificado), 2) 
evitado (sem exposição a um risco identificado), 3) limitado (alguma ação tomada para limitar a exposição a um risco 
identificado) e 4) transferidos para terceiros. 

Um risco pode ser classificado como 1) alto, 2) moderado ou 3) baixo. 

 

Explanation: 

A risk concerns the likelihood that a project will fail to meet its objectives. Risks can appear in the area of context/finance/ 
health/HR/weather/external organizations etc. Management of the risks aims to increase the likelihood and impact of positive 
events and decrease the likelihood and impact of negative events in the project.  

One can 1) identify the threats, 2) assess the vulnerability of critical assets to specific threats, 3) determine the risk (i.e. the 
expected likelihood and consequences of specific types of attacks on specific assets), 4) identify ways to reduce those risks 
and 5) prioritize identified risk(s). 

Four types of risk mitigation: a risk can be 1) accepted (no reduction of any effects to an identified risk), 2) avoided (no 
exposure to an identified risk), 3) limited (some action taken to limit exposure to an identified risk) and 4) transferred to a 
third party. 

A risk can be leveled as 1) high, 2) moderate or 3) low. 
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Orçamento simplificado | Simplified Budget  
Observação: Um orçamento detalhado, item por item, será solicitado aos projetos que forem 
selecionados para a próxima fase do processo de seleção. | Note: A detailed budget, item by 
item, will only be requested for projects that are selected for the next phase of the selection 
process. 

Os valores devem ser expressos em reais (R$) | Costs must be provided in Brazilian real (R$)* 
 

Contribuição da instituição solicitante 
Contribution of the requesting institution 

R$  

Contribuições de outros patrocinadores (se aplicável)* 
Contribution by other sponsors (if applicable)* 

R$  

Contribuição requerida da Embaixada 
Contribution requested from the Embassy 

R$  

Custo total do Projeto 
Total cost of the project 

R$  

 
* Caso o projeto tenha outros doadores, liste-os abaixo: 
* If the project has other donors, list them below: 

Nome do Doador | Name of Donor Valor da Contribuição | Amount Contributed 

 R$ 

 R$ 

 R$ 

 R$ 

 R$ 

 
A página a seguir contém o modelo de orçamento detalhado que deverá ser preenchido. Ele deve conter a 
atividade a ser executada, os valores unitários e totais por cada atividade e quem (se a própria organização, 
terceiros ou a Embaixada da Holanda) irá financiá-las.  
The next page contains a template of the detailed budget that must be filled out. It must contain the activity to 
be performed, the single unit and total values for each activity and who (whether the organization itself, third 
parties or the Netherlands Embassy) will finance them.  
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Dados bancários para depósito | Bank Details for payment 

Titular da conta | Account name  
CNPJ  
Nome do Banco | Bank name  
Número do Banco | Bank number  
Agência | Branch  

Orçamento 
detalhado 
| Detailed 
Budget 

Os valores devem ser expressos exclusivamente em reais (R$) | Costs must be provided in Brazilian real 
(R$) 
O orçamento abaixo é apenas um exemplo. Por favor, mantenha este formato, seja abaixo ou em 
planilha anexa 
The budget below is just an example. Please maintain this format, either below or in an attached 
spreadsheet. 

      
ATIVIDADE 1: (descrição da 
atividade)                                                 
Itens indicativos de orçamento: substituir os 
exemplos com itens relevantes para o projeto 
específico 
ACTIVITY 1: (activity description)  
Budgetary indicative items: replace the 
examples with items relevant to the specific 
project 

Unidade de 
medida 
Unit of 
measurement 

Custo 
unitário 
Single 
cost 

Quantidade 
Quantity 

Custo 
total 
Total cost 

Fontes dos 
recursos 
(Especificar quem 
pagará pelo item) 
Source of 
resources  
(Specify who will 
pay for the item) 

Notas 
Explicativas 
Explanatory 
notes 

1.1 Recursos Humanos | Human 
Resources       

  
…… 

      Coordenador de projeto | Project 
coordinator 

… meses | 
months R$... 0 R$... 

Instituição 
solicitante 
|Requesting 
institution …… 

      Assistente de projeto | Project 
assistant 

… meses | 
months R$... 0 R$... 

Embaixada | 
Embassy… …… 

      Etc.         
Doador 1 
|Donator 1… …… 

1.2 Comunicação | Communication      0    …… 
      Gestão de redes sociais | Social 
media management 

… meses | 
months R$... 0 R$... 

 
…… 

      Assessoria de imprensa | Fuel 
… mesesl 
months R$... 0 R$... 

 
…… 

      Fotógrafo| Daily costs … cache| cache R$... 0 R$...  …… 
Etc.   

 
0   …… 

Subtotal de atividade 1 | Subtotal 
activity 1   

R$ 
0 

R$...  
…… 

ATIVIDADE 2: (descrição da 
atividade) 
ACTIVITY 2: (activity description)   

 

  

  

  
Item 2.1: (especificar os custos de 
atividade 2) 

… meses | 
months 

 

0 
  

…… 
Item 2.2: (especificar os custos de 
atividade 2)   

 

0 
  

…… 
Etc.   

 
0   …… 

Subtotal de atividade 2 | Subtotal 
activity 2   

R$... 
0 

R$...  
…… 

Etc.           
Total   R$  R$    
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Conta corrente| Account number  
Código SWIFT da agência| Branch Swift Code  

 
 
 


