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Ficha resumo do projeto
1. Nome do Projeto.

Descrito de forma precisa e sucinta.

2. Linha temática do Projeto.

Descreva a linha temática em função do indicado na convocatória
do Fundo Competitivo.

3. Nome da instituição ou
organização solicitante que
apresenta o projeto e seu número
de identidade jurídica. Indique o
tipo de instituição (organização de
produtores, ONG, outros).

Nome completo e número de documento de identificação
jurídica. A organização a cargo da administração do Projeto e
seu Representante legal devem apresentar um documento que
certifique sua capacidade legal.

4. Nome das organizações ou
instituições colaboradoras do
projeto ou membros da aliança.

Cite todas as organizações/instituições envolvidas na execução
do projeto e seu contato. Indicar se envolvem atores relevantes
(governos locais, empresas, ONGs, outros).

5. Nome, endereço, telefones
e e-mail da pessoa contato
(responsável) do projeto e um
suplente.

Indicar a pessoa responsável pela gestão do projeto para manter
os contatos necessários e o seguimento do projeto. Designar uma
pessoa suplente.

6. Objetivo Geral do Projeto.

É o objetivo principal do Projeto, deve mostrar a coerência existente
entre o problema a resolver, os objetivos específicos, as atividades e
os resultados esperados.

7. Atividade e produtos esperados.

Indicar para cada objetivo específico as atividades e produtos
esperados com o projeto.

8. Beneficiários diretos e indiretos.

Indicar de forma concreta, o número dos beneficiários significativos
(diretos) e os beneficiários indiretos. Indique as proporções de
mulheres, jovens, etnias e povos originários.

9. Localização do Projeto.

Alcance geográfico do projeto, os municípios, localidades e
territórios de intervenção.

10. Custo e financiamento do
projeto.

O custo total requerido para executar o projeto, a quantia de
contribuição do Fundo e da contrapartida das instituições
participantes.

11. Duração do projeto (meses)
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Seção I. Descrição do problema, justificativa, objetivos e
resultados do Projeto (máx. 2 páginas)
1.1. Problema, limitações e oportunidades
Expor com clareza a vulnerabilidade da agricultura familiar frente às mudanças climáticas, com o
suporte de estudos previamente realizados com informação técnica válida, fazendo menção explícita
e clara sobre o problema a ser solucionado com a inovação proposta. Na exposição do problema
ou limitações a superar, deve-se integrar uma análise de gênero que mostre as desigualdades entre
homens, mulheres, jovens e etnias. Também deve-se expor, em detalhes, o tipo de bioma, as ameaças
que enfrenta e quais são as soluções apresentadas pelo projeto.
1.2. Justificativa
Referenciar a situação esperada, uma vez que se finalize o projeto, ou seja, reduzindo as condições de
vulnerabilidade frente às mudanças climáticas.
Mencionar se o projeto incorpora algum tipo de inovação tangível ou intangível (institucional,
tecnológica, social, produto, processo, mercado, organização). Destacar o grau de inovação, se as
mudanças ou melhoras introduzidas são originais ou criativas, se foram desenvolvidas e aplicadas em
outros territórios e se são viáveis. É desejável que se anexe evidências da adoção da inovação, fichas
técnicas, vídeos ou outra documentação, que mostre que se desenvolve com equidade de gênero, o
papel dos jovens ou a participação de grupos afrodescendentes ou outras minorias étnicas.
1.3. Objetivos do Projeto
A relevância e a coerência existente entre o problema a resolver, o objetivo geral, as atividades e os
resultados esperados.
Objetivo Geral: está relacionado com a solução e transformação do problema, ou seja, é o efeito ou
impacto que se espera com a inovação proposta.
Objetivos específicos: Dependem diretamente da ação do projeto e representam o que o projeto deve
realizar por si mesmo, é dizer, mediante seus próprios recursos e atividades. Se recomenda que não
sejam mais que três.

1.4. Resultados esperados do Projeto
Exponha de maneira clara e concisa os principais resultados esperados ao finalizar o projeto ou as
principais contribuições e efeitos nas famílias, na população e no território depois da intervenção.
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Seção II. Beneficiários do Projeto (máx. 2 páginas)
2.1. Famílias da agricultura familiar beneficiárias
Beneficiários envolvidos. O projeto permite, ao grupo objetivo, participar desde o início da
implementação do projeto. O projeto deverá abarcar ao menos um total de 100 beneficiários (as)
diretos (as). Este número estará em função da natureza e tipo do projeto.
Número de beneficiários significativos. As atividades propostas impactam uma quantidade relevante
de beneficiários com condições econômicas vulneráveis e afetados pelas mudanças climáticas. O
projeto deve cobrir, como beneficiários, ao menos 2 dos seguintes grupos: 40% de mulheres, 30%
de jovens e 25% de povos originários, em função do território onde se execute o projeto. Discuta
a pertinência do Projeto para as mulheres, jovens, povos originários e afrodescendentes e como os
afetarão os resultados deste.
Beneficiários indiretos. Define o impacto que recebem este tipo de beneficiários. O projeto contribui
para a aprendizagem em adaptação às mudanças climáticas e/ou promove instrumentos que assegurem
que a adaptação seguirá sendo aplicada.

2.2. Perfil socioeconômico das famílias beneficiárias.
Apresente um breve perfil socioeconômico das unidades produtivas da agricultura familiar,
caracterizando, por exemplo: sua unidade de produção ou sistema produtivo (superfície cultivada,
volume de produção e autoconsumo). Informação sobre educação, ocupação, principais rendimentos,
capitais e meios de vida, entre outros que ajudem a visualizar a situação e condições nas que vivem as
famílias do território.

2.3 Organização executora (Máximo 1/2 página)
Deverá demonstrar a experiência em coordenação e execução dos projetos e gestão administrativa e
financeira dos fundos, assim como a experiência demonstrada em desenvolvimento sustentável e em
temas de adaptação às mudanças climáticas.

2.4 Alianças estratégicas
-
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Qualidade de organizações e instituições de apoio relacionadas com a inovação proposta
Solidez da aliança público – privada quanto aos papéis e contribuições
Respaldo de autoridades locais (município, comunidade)
A prática/experiência de origem em estabelecer alianças com diferentes atores como estratégia
para alavancar recursos e concorrências.

Seção III. Aspectos inovadores, valor agregado e
dimensionamento da proposta (Máx. 4 páginas)
A continuação se apresentam pontos de descrição de como a pratica/experiência inovadora que se
está apresentando tem obtido êxito e como se transferirá no marco do projeto.
3.1. Caráter de adaptação da Agricultura Familiar às mudanças climáticas
-

As práticas tecnológicas ou experiências de adaptação estão ligadas diretamente a fortalecer a
agricultura familiar (AF) frente aos efeitos da variabilidade do clima, como a seca/semiárido e
preservar a base dos recursos naturais e dos sistemas produtivos.
Se define, com dados e indicadores, o efeito das inovações na adaptação ou nas medidas para
a mitigação desses problemas nos territórios.

3.2. A prática tecnológica ou experiência como inovação para adaptação
-

Multiinovação, a prática/experiência incorpora mais de um tipo de inovação (institucional,
tecnológica, social, de produto, de processo, de mercado, de organização).
A prática/experiência incorpora pelo menos uma prática, tecnologia ou experiência exitosa de
outro território, país ou região.
Apresenta evidência concreta do êxito da inovação (econômico, tecnológico e social) em
outros territórios, países ou regiões com condições similares (territórios, comunidades).
Se orienta como bem público para ser transferido aos sistemas territoriais ou nacionais de
extensão e desenvolvimento rural em outras regiões para fortalecer os territórios da agricultura
familiar.
Identifica as capacidades técnicas, financeiras ou funcionais que têm as pessoas/organizações
envolvidas no projeto para inovar, ou seja, mudar o que se faz ou como se faz.

3.3. Processos de transferência, extensão e adoção da prática ou experiência
-

Descreve o processo metodológico para realizar os processos de transferência da prática ou
tecnologia
Apresentam indicadores de adoção e adaptação da prática ou experiência.
A prática/experiência conta com processos desenvolvidos, instrumentos e métodos
implementados, o que facilita sua adaptação ou adoção.
As práticas ou métodos de assistência técnica/extensão/aprendizagem são adaptadas ao
território.
Se expõe como se fortalece o envolvimento, a interação e a capacidade de trabalho coletivo dos
diferentes atores e das organizações consideradas, assim como as dinâmicas de aprendizagem.
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3.4. Sustentabilidade
-

-

Gera conhecimento que podem fortalecer políticas públicas de adaptação da agricultura
familiar às mudanças climáticas.
A prática/experiência entrega apoio em distintas dimensões do desenvolvimento rural
sustentável (econômica, social, cultural, político-institucional e ambiental), aplicando uma
abordagem multissetorial de apoio nos territórios, graças a equipes multidisciplinares ou
alianças institucionais.
Sustentabilidade financeira e institucional: A prática/experiência tem estabelecido mecanismos
para assegurar a continuidade de suas ações a médio ou longo prazo, tais como participação
dos usuários no desenho ou execução, fortalecimento organizacional, entre outros.
As práticas estão vinculadas a algum programa ou plano de adaptação às mudanças climáticas
em nível territorial, nacional ou regional.

3.5 Potencial de ganho de escala das práticas ou experiências
-
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Os problemas solucionados ou oportunidades captadas pela prática/experiência constituem
uma prioridade para os potenciais financiadores (ou marco de políticas dos países receptores).
A prática/experiência mostra evidências concretas da ampliação dos resultados ou do impacto
na zona de origem em outros níveis (político, institucional, econômico, outros).
A apropriação das medidas no tempo continua uma vez que o projeto já esteja finalizado.
Estão claramente definidos os métodos ou dispositivos de fortalecimento institucional em
nível local da adaptação da AF às mudanças climáticas.

Secção IV. Aspectos técnicos e financeiros da proposta
(Máx. 2 páginas)
4.1. Atividades e resultados
Devem ser desenvolvidos de forma que se visualize a integridade do projeto. De forma esquematizada,
deve-se desenvolver a matriz de marco lógico descrito no anexo 5.1.
-

Atividades mensuráveis. As atividades são concretas, mensuráveis e estão orientadas a
solucionar as condições de vulnerabilidade levantadas.
Indicadores (mensuráveis, alcançáveis, específicos, relevantes). Os indicadores propostos
permitem demonstrar como tem-se melhorado a capacidade de adaptação às mudanças
climáticas.
Impacto. A proposta de projeto explica claramente como o projeto terá um impacto ambiental,
social, econômico e de equidade.

Marco Lógico
Descrição

Produtos

Indicadores

Meios de
verificação

Premissas

Objetivo Específico 1:
Resultado 1 e
Atividades principais
que correspondem
ao cumprimento do
objetivo específico 1.
Ativ. 1.1: ….
Ativ. 1.2: ….
Ativ. 1.3: ….
Objetivo Específico 2:
Resultado 2 e
Atividades principais
que correspondem
ao cumprimento do
objetivo específico 2.
Ativ. 2.1: ….
Ativ. 2.2: ….
Ativ. 2.3: ….
….
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4.2. Orçamento
Deverá existir uma relação aceitável entre os fundos solicitados e os produtos esperados. Neste título
se incluirá a contribuição das contrapartidas das organizações executoras e a mesma dos grupos de
agricultores beneficiários.
Deve-se apresentar um orçamento de acordo com as linhas de gastos elegíveis, estabelecidas no Guia
Administrativo do Fundo, e sugeridas na seguinte tabela.

Orçamento total do projeto
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Seção V. Anexos
5.1. Experiência da organização/instituição solicitante
Descreva de forma sintética (não mais que uma página) as capacidades e experiências que dispõem as
entidades que são membros da Organização/aliança para que o projeto se execute com êxito.
Em sua descrição: (i) limite-se àquelas capacidades e experiências que são estritamente relevantes à
geração dos resultados do Projeto. Para as instituições geradoras de conhecimentos, liste, por exemplo,
os projetos de pesquisa ou estudos realizados, as relações que têm com líderes nos temas, as instalações
e equipamentos disponíveis (laboratórios, campos experimentais); descreva as capacidades logísticas
para executar o projeto e a capacidade na administração de finanças.
Para as organizações de produtores, faça referência à disponibilidade de instalações, mudanças que se
introduziram nos sistemas produtivos ou territórios no passado, projetos que participou e capacidades
de gestão e financeira disponíveis.

5.2. Competências profissionais da equipe que executará o Projeto
Tabela 2. Dados da equipe-chave que participará do Projeto
Nome

Nacionalidade

Profissão

Especialidade

Instituição onde
trabalha **

*A “especialidade” do profissional estará entre os “recursos” para a execução das atividades, na tabela 2.
** A equipe-chave pode ser dependente ou independente das instituições.

Anexe a este formato de apresentação os currículos do pessoal listado.
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Para mais informação sobre a Convocatória e o
Fundo Competitivo visite nosso site:
www.innova-af.iica.int
Representação do IICA na Bolívia,
Tel.: (591-2) 279-7272, E-mail: iica.bo@iica.int
Representação do IICA no Brasil,
Tel.: (55-61) 2106-5477, E-mail: iica.br@iica.int
Representação do IICA na Colômbia,
Tel.: (57-1) 519-0595, E-mail: iica.co@iica.int
Representação do IICA no Equador,
Tel.: (593-2) 290-9002, E-mail: iica.ec@iica.int
Representação do IICA na Guatemala,
Tel.: (502) 2386-5902, E-mail: iica.gt@iica.int
Representação do IICA em Honduras,
Tel. (504) 2221-4938, E-mail: iica.hn@iica.int
Representação do IICA no México,
Tel. (52-55) 5559-8519, E-mail: iica.mx@iica.int
Representação do IICA na República Dominicana,
Tel.: 1 (809) 533-2797, E-mail: iica.rd@iica.int
Unidade Coordenadora do Projeto,
Tel.: (506) 2216-0313/0188/0266, E-mail: innova.af@iica.int
Representação do IICA em Costa Rica
Sede Central do Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA)
600 metros norte do Cruce Ipís Coronado
Apartado 55-2200, San Isidro de Coronado
San José, Costa Rica.

