EDITAL FUNDAÇÃO CARGILL – 8ª EDIÇÃO
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 50 mil a R$200 mil

LIMITE POR PROJETO: -

DATA SUBMISSÃO: Até às 18h00 de 16 de maio de 2022.
OBJETIVO: Oferecer suporte financeiro para até 15 projetos que tenham duração
máxima de 24 meses (de janeiro de 2023 até dezembro de 2024),
alinhados com os seguintes eixos temáticos: Alimentação e qualidade de
vida; Desenvolvimento Institucional, Parcerias, Pesquisa e Inovação;
Educação profissional e desenvolvimento local.
PÚBLICO-ALVO: Organizações da sociedade civil (OSCs) e startups.
INFORMAÇÕES: https://form.jotform.com/n3uronio/EFC8

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT Subvenção Econômica à
Inovação – 05/2022 Água para o Semiárido
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 15.000.000,00
LIMITE POR PROJETO: DATA SUBMISSÃO: 20/06/2022 (até às 18h00 - horário de Brasília).
OBJETIVO: Conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de

PÚBLICO-ALVO:

INFORMAÇÕES:

produtos, processos e/ou serviços inovadores dentro do escopo da linha
temática: Desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços novos ou
significativamente aprimorados para promover a oferta de água com qualidade
e quantidade para a população do semiárido.
Empresas brasileiras de qualquer porte (proponentes), individualmente ou em
conjunto com outra(s) empresa(s) brasileira(s) (coexecutora(s)), em observância
ao disposto no art. 19, §8º, lei 10.973/2004e no art. 20, §2º, decreto
9.283/2018.
http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2022/20_04_20_2022_Edital_Agua_para_o_Semirido_05-2022.pdf

INSTITUTO SOLAE
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - SELEÇÃO DE PROJETOS
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 1.000.000,00

LIMITE POR PROJETO: R$ 100.000,00

DATA SUBMISSÃO: 11/04 a 16/05/2022
OBJETIVO: Gerar impacto social junto às comunidades para submissão de projetos
educativos para pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social.

PÚBLICO-ALVO: Organizações sem fins lucrativos (associações, fundações, institutos,
OSCs, OSCIPs, cooperativas, entre outras), legalmente constituídas
no País e adimplentes com suas obrigações legais e fiscais.
INFORMAÇÕES: https://www.institutosolea.org.br/edital

DRAPER RICHARDS KAPLAN FOUNDATION
TOTAL DISPONÍVEL: $ 300.000,00

LIMITE POR PROJETO: -

DATA SUBMISSÃO: Inscrição contínua.
OBJETIVO: Apoiar iniciativas que criem uma mudança de paradigma de
transformação para abordar problemas urgentes na sociedade que
estejam afetando a vida das pessoas, sejam eles sociais ou ambientais.

PÚBLICO-ALVO: Organizações da sociedade civil.
INFORMAÇÕES: https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

XIV EDITAL MECENAS DO CEARÁ
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 24.000.000,00
LIMITE POR PROJETO: DATA SUBMISSÃO: 01/03/2022 até 02/05/2022.
OBJETIVO: Selecionar projetos que desenvolvam em seu processo de execução a
produção de bens e/ou serviços relacionados a pelo menos uma das áreas
culturais descritas no edital.
PÚBLICO-ALVO: Pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Estado do
Ceará, com atuação comprovada no âmbito das áreas artísticas e culturais
citadas. Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos,
que apresentem em seus atos constitutivos finalidade ou atividade no
âmbito das áreas artísticas e culturais citadas.

INFORMAÇÕES: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/files/opportunity/3654/xiv_edital_m
ecenas_do_cear%C3%81_retificado_p%C3%B3s_aditivo.pdf

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – 02/2022
ENSAIOS CLÍNICOS DE VACINAS NACIONAIS CONTRA A COVID-19
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 310.000.000,00

LIMITE POR PROJETO: -

DATA SUBMISSÃO: 03/09/2022 até às 18h00 - horário de Brasília.
OBJETIVO: Conceder recursos de subvenção econômica para à execução dos Ensaios
Clínicos de Fase III de vacinas contra o SARS-CoV-2, cujo Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) tenha sido desenvolvido por pesquisadores
brasileiros em ICT Brasileira ou em parceria internacional com
transferência de tecnologia para ICTs nacionais.
PÚBLICO-ALVO: ICT; Empresas brasileiras.
INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2022/10_02_2022_Edital_MinutaEdital_SBV_VACINA_NACIONAL_02-2022.pdf

JUMP - PATHFINDER & PROOF OF CONCEPT STUDIES
TOTAL DISPONÍVEL: € 450.000,00

LIMITE POR PROJETO: -

DATA SUBMISSÃO: 18 de MAR de 2022, 14:00 CET a 30 de SET de 2022, 14:00 CET
OBJETIVO: É um programa de financiamento competitivo, aberto a todos os domínios de
investigação, concebido para ajudar a colmatar a lacuna técnica e de financiamento
entre as descobertas orientadas para a investigação e a sua
comercialização/utilização, aumentando assim o impacto da investigação do
Luxemburgo na economia e na sociedade.

PÚBLICO-ALVO: Pesquisador Reconhecido (R2) (titulares de doutorado ou equivalente que ainda
não são totalmente independentes); Pesquisador Estabelecido (R3) (Pesquisadores
que desenvolveram um nível de independência); Pesquisador Líder (R4)
(Pesquisadores que lideram sua área ou campo de pesquisa).

INFORMAÇÕES: https://www.fnr.lu/funding-instruments/jump/

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO
LABORATÓRIOS ABERTOS DE PROTOTIPAGEM E ESPAÇOS COMPARTILHADOS – 01/2022
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 50.000.000,00
DATA SUBMISSÃO: 20/06/2022.

LIMITE POR PROJETO: R$ 2.000.000,00

OBJETIVO: Selecionar propostas para concessão de recursos financeiros não reembolsáveis
destinados a Laboratórios Abertos de Prototipagem como forma de incentivar o
desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação
entre empresas e ICTs, bem como promover o desenvolvimento de
ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento.

PÚBLICO-ALVO:

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública; ICT privada desde
que qualificada como Comunitária de Educação Superior; Instituição de Apoio,
apenas como convenente, e necessariamente em parceria com executora
pública.

INFORMAÇÕES: http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/675

SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT – DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
PARA MONETIZAÇÃO DO GÁS NATURAL DO PRÉ-SAL – 01/2022
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 15.000.000,00
LIMITE POR PROJETO: R$ 5.000.000,00
DATA SUBMISSÃO: 23/06/2022.
OBJETIVO: Conceder recursos financeiros não reembolsáveis para ICTs, inclusive em projetos

PÚBLICO-ALVO:

INFORMAÇÕES:

cooperativos ICT-Empresa, para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação em projetos que viabilizem o gás natural que se encontra em
abundância no polígono do pré-sal para consumo da sociedade por meio do
desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores dentro do
escopo das linhas temáticas apresentadas.
Na qualidade de CONVENENTE: Fundação de Apoio, ICT pública e ICT privada;
Na qualidade de EXECUTORA: ICT pública e ICT privada;
Na qualidade de INTERVENIENTE COFINANCIADORA: Empresa Brasileira.
http://www.finep.gov.br/images/chamadaspublicas/2022/24_03_2022_Edital_-_Monetizacao_de_Gas_Final.pdf

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS
APROVADOS EM LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS 2022
TOTAL DISPONÍVEL: LIMITE POR PROJETO: DATA SUBMISSÃO: 29 de Março de 2022 a 30 de Abril de 2022.

OBJETIVO: Apoio e patrocínio de projetos aprovados em Leis de Incentivos Fiscais, onde
buscamos mostrar nossa articulação, engajamento e diálogo com a sociedade,
permitindo a acessibilidade a oportunidades de fomento à cultura, ao esporte, ao
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e à proteção dos idosos.

PÚBLICO-ALVO:

INFORMAÇÕES:

Poderão participar organizações devidamente regularizadas e com projeto
aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei
de Incentivo ao Idoso (FMI ou FEI) ou Fundo para a Infância e Adolescência (FIA).
https://institucional.taesa.com.br/wp-content/uploads/2022/03/EditalTAESA-Incentivos-Fiscais-2022.pdf

PATROCÍNIOS E APOIOS DO GRUPO VOLVO
TOTAL DISPONÍVEL: LIMITE POR PROJETO: DATA SUBMISSÃO: Até 15 de outubro de todos os anos (caráter contínuo).

OBJETIVO: Apoio e patrocínio de projetos educacionais, culturais, sociais, esportivos
ou ambientais, que promovam transformações positivas na sociedade, e
contribuem para estabelecer um elo diferenciado e atrativo entre a
empresa e uma determinada audiência.
PÚBLICO-ALVO:

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas maiores de 18 anos.

INFORMAÇÕES: https://www.volvogroup.com/content/dam/volvogroup/markets/brazil/sustentabilidade/patrocinios-eapoios/VOLVO_politica_de_patrocinios_e_apoios_lagon_140119_2019.p
df

Ficou com alguma dúvida
sobre os Editais?

A FCPC PODE
LHE AJUDAR!
Entre em contato com a
Fundação que é referência na
gestão de projetos com
credibilidade, transparência e
excelência administrativa.

