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Comissão Europeia

EDITAL

A Comissão Europeia lançou um novo edital
específico para o Brasil, com o objetivo de contribuir
para que Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
possam ampliar seu protagonismo no debate
público e implementar iniciativas que reforcem a
democracia participativa e levem a um
desenvolvimento equitativo, sustentável e inclusivo.
Os recursos somam cerca de R$ 34,5 milhões.
Serão três lotes disponíveis para envio de propostas,
cada um com seus objetivos específicos:
1- Participação da sociedade civil;
2- Desenvolvimento Sustentável, BioEconomia e
Economia Circular;
3- Direitos dos povos indígenas.

Fundo de Resposta Rápida Pulsante

EDITAL

O Fundo de Resposta Rápida Pulsante está
recebendo inscrições de organizações e
movimentos na América Latina que queiram
acessar recursos e / ou suporte técnico para
desenvolver campanhas voltadas para a obtenção
de vitórias específicas, em momentos sensíveis de
oportunidade para proteger o espaço cívico e os
direitos humanos. O apoio será entre 10 mil e 15
mil dólares, aproximadamente.
Data limite: Dezembro
Interessados, envie suas propostas: AQUI.

Data limite: 15 de setembro.
As propostas devem ser enviadas em português,
acessando AQUI.

Programa de Combate à
Violência contra a Mulher

EDITAL

O Magazine Luiza lançou o Programa de Combate à
Violência contra a Mulher, iniciativa aberta a
organizações de todo o Brasil que possuam
projetos e ações voltados a combater as causas e
consequências das diversas formas de violência
(física, psicológica, sexual, patrimonial etc.) a que
são submetidas as mulheres brasileiras. O apoio
financeiro será de até 200 mil reais, a depender do
tamanho da organização.
Data limite: 23 de setembro

Klabin Transforma

EDITAL

O edital fixo Klabin Transforma busca apoiar
iniciativas que estejam alinhadas à Política de
Doações e Patrocínios da Klabin, que possui quatro
linhas de atuação: desenvolvimento local, educação,
cidadania por meio da cultura e esporte e educação
ambiental.
Antes de enviar seu projeto para análise, leia com
atenção os itens obrigatórios e critérios específicos.
O processo de avaliação das propostas será
realizado regularmente por uma equipe
multidisciplinar da companhia.
Data limite: Contínuo
Outras informações: AQUI

Outras informações: AQUI.
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Plataforma de Empréstimo Coletivo OPORTUNIDADE

AgenteQueAprende

Vem aí mais uma rodada de investimento em
organizações de impacto socioambiental positivo pela
Plataforma de Empréstimo Coletivo, parceria da SITAWI
com o Instituto Sabin. Pessoas interessadas em
diversificar e ressignificar seus investimentos poderão
emprestar a partir de R$ 1 mil diretamente a dois
negócios de impacto positivo e terão o capital de volta
em parcelas de 30 meses, com acréscimo de juros
equivalentes a 7,15% ao ano (0,5778% ao mês) ou 376%
do CDI (taxa de agosto de 2020).

Vem aí #agentequeaprende 5a. edição 2020.

OPORTUNIDADE

Fique atento!
Você receberá o convite por email.

A plataforma está disponível em
www.emprestimocoletivo.net, e a nova rodada será
realizada em setembro. Os interessados em investir já
podem se cadastrar para serem notificados assim que a
rodada estiver aberta. Em breve, será possível visualizar
na plataforma o perfil e as informações de impacto e
projeções financeiras dos dois negócios. As organizações
selecionadas para captar investimento nesta terceira
rodada da Plataforma de Empréstimo Coletivo são
Manaós Tech e Movimento Eu Visto o Bem, ambas com
missão de impacto socioambiental positivo. No total, elas
vão captar R$ 800 mil.
A 3° Rodada de Empréstimo Coletivo tem como parceiro
estratégico o Instituto Sabin, como parceiras de
desenvolvimento a CapRate, intermediada pelo Banco
Topázio, e a consultoria e agência de comunicação para
negócios de impacto social Oficina de Impacto, e apoio
jurídico dos escritórios TozziniFreire Advogados e
Wongtschowski & Zanotta Advogados.
Quer saber mais sobre como emprestar dinheiro pela
plataforma? Clique AQUI.
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