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Por que inovar? 





APOIO À EMBRAPA 

Desde o Projeto FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO 

EM PLANTAS – Passado (Década de 70) 

Johanna Liesbeth Kubelka Döbereiner foi 
uma engenheira agrônoma brasileira nascida na 
região alemã da República Tcheca, pioneira 
em biologia do solo pela EMBRAPA.  
Suas pesquisas foram fundamentais para que o 
Brasil desenvolvesse o Programa Nacional do 
Álcool, dentre as quais seu trabalho com a 
fixação biológica do nitrogênio, na década de 
1970 apoiado pela FINEP e permitiu ainda que 
milhares de pessoas consumissem alimentos 
mais baratos e saudáveis, o que lhe valeu a 
indicação ao Prêmio Nobel em 1997.  



Em 50 anos, a Finep 
ajudou a desenvolver 
mais de 30 mil projetos 
em todo o Brasil. 
Conheça alguns dos mais 
relevantes 

Mapa da Inovação 





  

Contextualização da FINEP na área de Bioeconomia e 
da parceria com a Alemanha 

04/09/2006 
Acordo de Cooperação Científica entre a FINEP e a  
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT E.V. - DFG 



  

O I Seminário Brasil-Alemanha em Bioeconomia, organizado pelo 
MCTIC, foi realizado em 25/05/2018 na Marina da Gloria, em paralelo 
à realização da VII “Green Rio – Green Latin America”,  



  

23/05/2019 
Memorando de Entendimento com as agências 
alemãs Forschungszentrum Jülich GMBH-FZJ e 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe - FNR 

 



  



  

Edital ICTs Inovadoras 

Edital Subvenção 

€ 2.000.000,00 



  

Objetivo da Chamada 

Conceder recursos não reembolsáveis para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras por ICTs 

brasileiras que atuem com P&DI, obrigatoriamente em 
cooperação com uma instituição alemã de modo a 

atender alguns dos temas e desafios da bioeconomia nos 
temas de “uso industrial da biomassa” e de “plantas 

medicinais e aromáticas” . 
 
 
 

Apoio a projetos de cooperação entre os dois países que, embora 
financiados separadamente por cada país, apresentem 

desenvolvimento conjunto e sejam tecnicamente complementares, 
contemplando o mesmo objetivo final 

 
 



  

•  matérias-primas de cultivares de interesse mútuo para Brasil e 
Alemanha. 
 
•  resíduos agrícolas, de silviculturas e industriais, bem como outros 
produtos em todos os níveis ao longo de cadeias de valor de interesse 
mútuo para a Alemanha e o Brasil, incluindo otimização e intensificação 
de processos. 
 
•  Desenvolvimento de produtos e processos com funcionalidades novas 
ou melhoradas, com alto valor agregado baseado em cadeias de valor 
comercialmente existentes de base biológica com o objetivo de melhorar 
a competitividade e a eficiência de recursos, assim como ampliar as áreas 
de negócio. 

 

ÁREA 1 - Uso industrial de recursos renováveis 
(biomassa)  

Desenvolvimento de produtos com funcionalidades novas ou 
melhoradas, criando valor adicional e com base em: 



  

ÁREA 2 - Plantas aromáticas e medicinais: 
 

as plantas deverão estar relacionadas a sistemas produtivos conduzidos por 
pequenos agricultores, sendo estas originárias ou não da biodiversidade 

nacional. 

•   Mapeamento de populações de plantas medicinais e aromáticas 
para caracterização da diversidade genotípica e fenotípica;  
 
•   Desenvolvimento científico e tecnológico da produção, 
processamento e comercialização de plantas medicinais, plantas 
aromáticas, bioativos e seus derivados; e 
 
•   Avaliação, seleção e caracterização de plantas de alto valor e seus 
componentes para produtos primários de alto valor agregado para 
aplicações industriais. 

 



  

Valor do Projeto 
O valor solicitado à FINEP/FNDCT na proposta deverá, obrigatoriamente, 
enquadrar-se entre o mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o 

máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais reais). 

 
Valor do Projeto por porte da empresa  

Subvenção 07/20 



  

Despesas Apoiáveis 

O valor solicitado à FINEP/FNDCT poderá contemplar despesas de 
custeio e de capital, desde que voltadas à atividade financiada. Estas 
despesas poderão apoiar atividades do projeto relativas a: 
  
a) Desenvolvimento ou aprimoramento de novos produtos ou 
processos; 
b) Prototipagem; 
c) Avaliação de desempenho e segurança, incluindo inspeção, 
ensaios, testes de conformidade e certificação; 
d) Patenteamento de soluções desenvolvidas no projeto; 
e) Lotes pilotos para a verificação da pesquisa 



  

Contrapartida 

O valor solicitado à FINEP/FNDCT na proposta deverá, obrigatoriamente, 
enquadrar-se entre o mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o 

máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais reais). 

 



  

Cronograma acordado 



  

Critérios conjuntos de avaliação 



  

Climas: 
• Equatorial 
• Tropical 
• Tropical de Altitude 
• Tropical Atlântico 
• Semi-Árido 
• Subtropical/Temperado 
 



  

Subvenção Econômica à inovação- 07/2020 

Endereços WWW 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/653 

Cooperativo ICT - 08/2020 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/654 

Bioeconomy International 2021: Germany-Brazil 
https://www.bioeconomy-international.de/2021 



  

Cooperativo ICT - 08/2020 

http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/654 

Alterações no Edital 

e) BOLSAS de Pesquisa 



  

Roteiro para Apresentação da Proposta 
1. A instituição ou empresa deve selecionar o edital brasileiro mais apropriado 

Subvenção Econômica à inovação- 07/2020 

 Cooperativo ICT - 08/2020 

ou 

2. Acessar o endereço de preenchimento do Formulário de Apresentação de Proposta 

https://forms.finep.gov.br/forms/externo/ 

3. Efetuar o cadastramento 

https://forms.finep.gov.br/forms/externo/
https://forms.finep.gov.br/forms/externo/


  

Roteiro para Apresentação da Proposta 
4. Efetuar o login 



  

Roteiro para Apresentação da Proposta 
5. Selecionar a Chamada Pública apropriada e clicar em “Iniciar Inscrição” 



  

Roteiro para Apresentação da Proposta 
6. Seguir as instruções de preenchimento em cada uma das abas obrigatórias 



  

Perguntas Frequentes 



  

Perguntas Frequentes 

Porquê duas chamadas distintas 07/20 e 08/20 ? 

A Chamada Pública 08/20 substitui a 07/20  ? 

Em função das especificidades da legislação brasileira, a concessão de apoio financeiro não-reembolsável a 
empresas, i.e. Subvenção Econômica, necessita obedecer a um rito distinto daquele exigido para a concessão 
de apoio financeiro não reembolsável para Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT). Essa distinção não 
ocorre no lado alemão 

Não ! Destinam-se a proponentes distintos: subvenção econômica para Empresas (07/20) e recursos não 
reembolsáveis para ICTs (08/20) 

Qual o prazo máximo de duração do projeto ? 

Trinta e seis meses 

Uma mesma proposta ser submetida para ambas as Seleções Públicas ? 

Não pode porque a natureza dos proponentes em cada um dos editais é distinta. subvenção econômica 
para Empresas (07/20) e recursos não reembolsáveis para ICTs (08/20) 

Qual o percentual máximo para Despesas Administrativas de Caráter Indivisível (DOACI) ? 

5% do valor concedido no Edital 08/20. Para o Edital 07/20, as empresas podem oferecer DOACI como 
contrapartida até o limite de 5% do valor concedido. 



  

Perguntas Frequentes 

O orçamento do projeto a ser apresentado deve especificar o recurso solicitado pela 
instituição brasileira e pela instituição alemã separadamente? 

O orçamento da parte brasileira deve ser solicitado à Finep. O orçamento da parte alemã às instituições 
alemãs. O orçamento da parte alemã estará descrito no formulário em inglês submetido às 
financiadoras alemãs e cuja cópia deve ser submetida à Finep. O orçamento global do projeto estará 
descrito no Plano Conjunto. 

O que é o Plano Conjunto? 

O Plano de Projeto Conjunto, a ser encaminhado em anexo, indica obrigatoriamente um panorama 
geral do formato da cooperação Internacional, descrevendo o plano de trabalho, os principais 
marcos de acompanhamento, a responsabilidade da cada partícipe e o orçamento estimado. 

Como encaminho a “Proposta em Inglês submetida ao parceiro alemão” solicitada no 
item 5.1.2 de ambos os Editais ? 

Como um arquivo PDF anexo 

Como encaminho o “Plano de Projeto Conjunto” solicitado no item 5.1.4 de ambos 
os Editais ? 

Como um arquivo PDF anexo 



  

Perguntas Frequentes 
Quais os documentos obrigatórios para a apresentação da proposta no âmbito do Edital 
07/20 ? 

1) Contrato/Estatuto Social, atualizado e devidamente arquivado no registro competente (Junta Comercial ou 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas) e eventuais alterações, caso não esteja consolidado (conforme item 6.8 a do 
edital) 
2) Ato de eleição/nomeação da atual administração (conforme item 6.8 b do edital) 
3) Relação dos acionistas majoritários, com sua qualificação completa, assinada digitalmente pelos 
representantes legais da beneficiária ou digitalizada, no caso de sociedades por ações (conforme item 6.8 c do 
edital) 
4) Instrumento de procuração, caso a representação legal se dê nessa forma nos documentos solicitados nesse 
edital (conforme item 6.8 f do edital) 
5) Balanço Patrimonial (BP) 2018 e 2019, assinado digitalmente pelo contador e seu representante legal 
(conforme item 6.8 d do edital) 
6) Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) referente aos anos de 2018 e 2019, assinado digitalmente 
pelo contador e seu representante legal (conforme item 6.8 e do edital) 
7) Cópia da proposta na versão em inglês submetida para www.bioeconomy-international.de/2021 (conforme 
item 5.1.2 do edital) 
8) Documento que comprove a formalização do arranjo institucional entre os partícipes (conforme item 5.1.3 do 
edital) 
9) Plano de Projeto Conjunto (conforme item 5.1.4 do edital) 
10) Declaração de Ações Coletivas preenchida e assinada (conforme Anexo 1 do edital) 
11) Declaração ambiental e outros aspectos regulatórios preenchida e assinada (conforme Anexo 3 do edital) 
12) Declaração relativa à observância da Legislação Nacional referente ao acesso ao Patrimônio Genético 
preenchida e assinada (conforme item 5.1.12 do edital e Anexo 4) 
13) OUTROS ANEXOS JULGADOS PERTINENTES 



Biocombustíveis 

Exemplos de Projetos Apoiados 



Exemplos de Projetos Apoiados 

Saúde 








