Chamada de Apoio - Brasil

PROJETOS DE
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS
localizadas nos biomas:
Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica e Pantanal
Essa chamada tem por objetivo apoiar
diretamente organizações indígenas e seus
projetos comunitários no Brasil. A IAF
reconhece a importância das culturas
indígenas e de seus modos de vida para a
diversidade cultural. O fortalecimento desses
povos e de seus conhecimentos tradicionais
é fundamental para a proteção da
diversidade étnica, e garantia de direitos.
Serão apoiados até 10 projetos dos biomas
Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal,
com valor máximo de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais).
A IAF apoia projetos de desenvolvimento
comunitário em toda a América Latina e
Caribe. Trabalhamos com organizações
locais que identificam soluções inovadoras e
viáveis, para desafios locais de
desenvolvimento, especialmente em
comunidades desfavorecidas ou
marginalizadas.

VALOR SOLICITADO À IAF
DEVE SER ENTRE:
R$125.000 E R$160.000.

DATA LIMITE PARA
ENVIO:
31 DE MARÇO DE 2022

Critérios de Seleção:
A organização proponente deve ser
uma associação indígena
comunitária, sem fins lucrativos,
devidamente constituída, ativa,
formada por indígenas de um ou mais
povos.
Área geográfica de atuação: Biomas
Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica ou
Pantanal. Ou seja, todos os estados
das regiões Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do Brasil.
O projeto deve contemplar uma
ampla participação da comunidade
em sua concepção e no
desenvolvimento das atividades
propostas.
Parte da análise inclui uma visita
virtual/online às organizações
selecionadas.
Para a preparação da sua proposta,
use o Pedido de Doação e Orçamento
disponíveis no site da IAF.
PEDIMOS QUE ENVIE O PEDIDO
DE DOAÇÃO E ORÇAMENTO A
PROPOSALS@IAF.GOV
COM CÓPIA PARA
DFLEISCHER@IAF.GOV E
MFLORES@IAF.GOV.

ENVIE POR EMAIL O PEDIDO DE
DOAÇÃO E ORÇAMENTO
PROPOSALS@IAF.GOV

PARA MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE A IAF, CONSULTAR
NOSSO SITE

PERGUNTAS
FREQUENTES:
1. Que percentagem da doação total pode financiar despesas
administrativas (administração, honorários de profissionais, gastos
operacionais, salários e materiais)?
Em geral, a IAF não financia propostas que requeiram mais de 50% em despesas
administrativas. Despesas administrativas permitidas incluem: operações, aluguel, serviços
de utilidade pública, seguro, salários, equipamento e materiais de escritório e outros custos
indicados no formulário de orçamento. De um modo geral, quanto mais baixas as despesas
administrativas, mais atraente a proposta.

2. As doações da IAF podem incluir salários?
Sim, salários são considerados como despesas permitidas.

3. Que percentagem se espera do financiamento de contrapartida?
O financiamento de contrapartida deve ser um componente do orçamento para o projeto
proposto, mas não se requer um montante mínimo. Um financiamento de contrapartida mais
alto torna a proposta mais atraente. A contrapartida pode ser em doações de dinheiro ou em
bens e serviços, tais como terreno, alimentação, materiais, infraestrutura, mão-de-obra
voluntária, espaço para escritório, depósito, reuniões, etc. (a depender das estruturas e
aportes necessários para o desenvolvimento do seu projeto).

4. Quais são as linhas temáticas que apoiamos?
Algumas linhas temáticas do seu projeto podem incluir:
Produção de alimentos para subsistência
Empreendimentos comunitários/pequenos negócios sustentáveis
Iniciativas culturais
Respostas à COVID-19 e saúde comunitária
Respostas à crise climática
Sistemas de água & energia solar
Gestão territorial
O seu projeto pode contemplar mais de uma linha temática, ou um enfoque que não esteja na
lista.

5. Quando devemos receber uma resposta da IAF?
As propostas serão revisadas e um retorno dado às organizações até 30 de junho 2022.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas:
DAVID FLEISCHER
REPRESENTANTE IAF/BRASIL
DFLEISCHER@IAF.GOV

MELISSA FLORES
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE
DOAÇÕES IAF/BRASIL
MFLORES@IAF.GOV

JULIANA MENUCCI
APOIO LOCAL DA IAF NO BRASIL
BRSEAL@IAF.GOV
OU MENSAGEM POR WHATSAPP
PARA: (81) 99770-2211.

