
VOCÊ SABE O QUE É O FUNDO CERALC?

É um Fundo que fornece financiamento direto para iniciativas que contribuam 
para a promoção e implementação da Conduta Responsável nos Negócios.

As propostas podem ser apresentadas até a meia-noite de 

22 de dezembro de 2020 (fuso horário de Bruxelas). Para saber mais 
sobre o Fundo e as bases completas para o aplicativo, digite:

COMO EU APLICO?  

e uma quantidade máxima de

subvenções para um valor mínimo de3
USD 85,000

cada um
USD 100,000

As organizações candidatas elegíveis incluem entidades
organizações sem fins lucrativos que têm atividades nos 
países selecionados entre: Argentina, Brasil, Colômbia, 
Chile, Costa Rica, Equador, México, Panamá e Peru, bem 
como as Câmaras de Comércio da União Europeia. Todas as 
organizações ou As entidades candidatas devem ser legalmente 
registradas e / ou incorporada num dos países seleccionados ou 
num dos Estados-Membros da União Europeia.

Para esta chamada, as Agências, Fundos, Programas e 
Organizações Especializadas das Nações Unidas não são 
elegíveis.

QUEM PODE APLICAR?

As propostas devem envolver a concepção e implementação de atividades
relacionadas à Conduta Empresarial Responsável (CER) na região. Um (1) projeto 
vencedor será selecionado para cada uma das seguintes sub-regiões:

O projeto proposto poderá desenvolver suas ações em 
um (1), dois (2) ou nos três (3) países da referida 
sub-região. Não obstante, será dada prioridade às 
propostas que abranjam mais de um país.

América do Norte e Central:
Costa Rica + Panamá + México
Países Andinos: 
Colômbia + Equador + Peru
Cone Sul: 
Brasil + Chile + Argentina 

SOBRE AS PROPOSTAS

QUANTO É O VALOR DE FINANCIAMENTO?  

O co-financiamento adicional em espécie ou dinheiro de pelo 
menos 10% do valor total é esperado para cada proposta.
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