SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS
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1. OBJETIVO

1. GOALS

A presente Chamada Pública Conjunta visa apoiar projetos que sejam
desenvolvidos entre Instituições Científico Tecnológicas (ICTs) e/ou empresas
brasileiras e alemãs nos temas de “uso industrial da biomassa” e de “plantas
medicinais e aromáticas”, objetivando a geração de conhecimentos, tecnologia e
inovação para ganhos econômicos, sociais e ambientais de ambos os países.

This Joint Public Call aims to support cooperative projects between Brazilian
and German Research Organizations (ROs) and/ or companies in the
themes of "industrial use of biomass" and "medicinal and aromatic plants",
aiming at the generation of knowledge, technology and innovation for
economic, social and environmental gains in both countries.

Esta seleção tem como objetivo apoiar, por meio de financiamento não
reembolsável, projetos elaborados em cooperação por Instituições Científico
Tecnológicas (ICTs) e/ou empresas brasileiras e alemãs cujos objetivos estejam
em consonância com as linhas temáticas apresentadas no item “2” desta
Chamada Pública.

This selection aims to support, through non-reimbursable financing, projects
prepared in cooperation between Brazilian and German scientific and
technological institutions – ROs and/ or companies whose objectives are in
line with the thematic lines presented in the item “2” of this Public Call.

Esses projetos deverão ser complementares e não de desenvolvimento isolado de
cada Parte (Brasil e Alemanha).
Para tanto, é essencial que haja o entendimento entre os envolvidos dos dois
países no estabelecimento das prioridades e potenciais desenvolvimentos.

These projects must be complementary and not of isolated development of
each Party (Brazil and Germany).
To that end, it is essential that there is understanding between those
involved in the two countries in establishing priorities and potential
developments.

Como objetivos específicos tem-se:
 Implementar, ampliar e fortalecer ações de cooperação em pesquisa e
desenvolvimento entre Alemanha e Brasil no campo da bioeconomia;

As specific objectives we have:

 Estimular a cooperação entre ICTs e empresas brasileiras e alemãs dentro de
cenários de cooperação internacional;

 Encourage cooperation between ROs and Brazilian and German
companies within international cooperation scenarios;

 Fortalecer a bioeconomia brasileira e alemã para o desenvolvimento de
soluções sustentáveis que revertam em ganhos econômicos, sociais e
ambientais;

 Strengthen the Brazilian and German bioeconomy for the development of
sustainable solutions resulting in economic, social & environmental gains;

 Prospectar oportunidades e projetos promissores junto aos temas correlatos à
bioeconomia abordados por esta proposta de Chamada Pública; e
 Fomentar a geração de conhecimentos e de tecnologias e serviços inovadores
a partir do uso racional da biodiversidade.

 Implement, expand and strengthen cooperation actions in research and
development between Germany and Brazil in the field of bioeconomy;

 Prospect promising opportunities and projects on topics related to the
bioeconomy addressed by this Public Call proposal; an
 Promote the generation of knowledge and innovative technologies and
services based on the rational use of biodiversity.
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2. PROJETOS DE INOVAÇÃO E TEMAS COMUNS

2. INNOVATION PROJECTS AND COMMON THEMES

A Chamada Pública visa a seleção de propostas que estimulem a pesquisa
estratégica e o desenvolvimento de parcerias para inovação, por meio de projetos
selecionados nas seguintes áreas de conhecimento:

The Public Call aims to select proposals that stimulate strategic research
and the development of partnerships for innovation, through selected
projects in the following areas of knowledge:

AREA 1: Uso industrial de recursos renováveis (biomassa) com ênfase
especial em::
• Desenvolvimento de produtos com funcionalidades novas ou melhoradas,
criando valor adicional e com base em:

AREA 1: Industrial use of renewable resources with a special emphasis
on:
•

Development of products with new or improved functionalities,
creating additional value and based on

o matéria-prima de maiores e menores cultivos de interesse mútuo para
Brasil e Alemanha.

•

raw materials from major and minor crops of mutual interest
for Germany and Brazil

o 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.

•

agri/silvicultural and industrial residues, as well as coupling
products at all levels along value chains of mutual interest for
Germany and Brazil including process optimization and
intensification

• 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.

•

Development of new or improved products and processes with high
added value based on commercially existing biobased value chains
with the aim to improve competitiveness and resource efficiency as
well as extending business areas

AREA 2: Plantas aromáticas e medicinais

AREA 2: Medicinal and aromatic plants

Para os casos abaixo, as plantas deverão estar relacionadas a sistemas
produtivos conduzidos por pequenos agricultores, sendo estas originárias ou
não da biodiversidade nacional.

For the cases below, the plants must be related to the productive
systems conducted by small farmers, originating or not from
national biodiversity.

• Mapeamento de populações de plantas medicinais e aromáticas para
caracterização da diversidade genotípica e fenotípica; e

• Mapping of medicinal and aromatic plant populations for
characterization of genotypic and phenotypic diversity;

• Desenvolvimento científico e tecnológico da produção, processamento e
comercialização de plantas medicinais, aromáticas, bioativas e seus

• Scientific and technological development of the production,
processing and commercialization of medicinal, aromatic,
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bioactive plants and their derivatives; and

derivados; e
• Avaliação, seleção e caracterização de plantas de alto valor e seus
componentes para produtos primários de alto valor agregado para aplicações
industriais.

• Evaluation, selection and characterization of high-value
plants and their compounds for high added value primary
products for industrial application.

3. ARRANJO INSTITUCIONAL E CRITÉRIOS BÁSICOS DE ELEGIBILIDADE

3. INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND BASIC ELIGIBILITY
CRITERIA

As propostas de cooperação devem se adequar aos seguintes requisitos:
 O arranjo institucional consistirá na cooperação de uma ou mais instituições
brasileiras com pelo menos uma instituição alemã para o desenvolvimento de
um projeto de interesse comum. A expressão “instituição” aqui empregada
refere-se tanto a ICT ou a empresa.
 O financiamento será concedido exclusivamente para os projetos que
produzam resultados científicos e / ou econômicos diretos nos dois países. Os
projetos financiados devem criar claramente um valor agregado e benefícios
compartilhados para os dois países. Um requisito adicional é que o volume de
trabalho e o número de parceiros nos projetos deva estar equilibrados entre os
parceiros internacionais.

Cooperation proposals must meet the following requirements:
 The institutional arrangement will consist of the cooperation of one or
more Brazilian institutions with one or more German institution to
develop a project of common interest. The expression “institution”
herein used refers to a RO or company.


Funding will exclusively be granted for those projects that will result in a
direct scientific and/or economic exploitation in both countries. Funded
projects must clearly create an added value and shared benefits for both
countries. A further requirement is that the volume of work as well as the
number of partners within the projects must be evenly balanced between
the international partners.



 Propostas que não incluam todas as informações obrigatórias ou que não
atendam aos requisitos formais listados ou mencionados neste edital de
convocação não serão consideradas para financiamento.

It is highly recommended to all project partners to check with their
national contacts (see below) for eligibility in due time to still allow
(where applicable) for an implementation of changes to the proposal
until the deadline for submission.



 Projetos com parceiros inelegíveis serão considerados completamente
inelegíveis.

Proposals not including all the compulsory information or do not meet
the formal requirements listed or mentioned in this call announcement,
will not be considered for funding.



Projects with ineligible partners will be considered completely ineligible.



Partners from other countries may participate in consortia. However,

 É altamente recomendado a todos os parceiros do projeto que esclareçam junto
às agências de financiamento de seus países, no devido tempo, as possíveis
dúvidas quanto à sua elegibilidade para o financiamento, de maneira a permitir
a implementação de ajustes na proposta até o prazo final para envio.

 Parceiros de outros países, além de Brasil e Alemanha, podem participar dos
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they must fully cover their own project expenses or look for other
sources of funding. Financing of their participation must be
substantiated with respective LoI.

arranjos institucionais. No entanto, eles devem cobrir totalmente suas próprias
despesas do projeto ou procurar outras fontes de financiamento. O
financiamento de sua participação deve ser comprovado.
 A duração do projeto deverá ser de até 36 meses.
 As propostas devem seguir as regras normativas das agências de fomento de
cada país e ser enviadas até a data limite estabelecida no item 7 desta chamada
conjunta.
Critérios específicos de elegibilidade estabelecidos pelas organizações
financiadoras de cada país estão detalhados nos anexos nacionais desta
chamada conjunta.



The project duration is up to 36 months.



Proposals must follow normative rules of funding organizations of each
country and be submitted until dead line defined on item 7 of this Joint
Public Call.

Funding can be granted according to each funding organization’s guidelines,
please check national annexes.

4. CARACTERÍSTICAS DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS
A Finep é a organização financiadora brasileira responsável pelo financiamento
não reeembolsável das ICTs e/ou empresa brasileiras que venham a ter seus
projetos selecionados no âmbito desta chamada.

4. PROPOSAL PRESENTATION CHARACTERISTICS
Finep is the Brazilian financing organization responsible for the nonrefundable financing of Brazilian ROs and / or companies that will have their
projects selected under this call.

As instituições Forschungszentrum Jülich GmbH – FZJ e Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe - FNR são as organizações financiadoras alemã
responsáveis pelo financiamento não reeembolsável das ICTs e/ou empresa
alemãs que venham a ter seus projetos selecionados no âmbito desta chamada.

BMBF via Project Management Jülich - PtJ and BMEL via Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. - FNR are the German financing
organizations responsible for the non-refundable financing of German ROs
and / or companies that will have their projects selected under this call.

O financiamento se dará respeitando-se as respectivas regras de concessão e
sistemas de financiamento de cada país.

Financing will take place in compliance with the respective rules for granting
financing and systems from each country.

Cada arranjo institucional deve definir dois coordenadores de projeto, um brasileiro
e um alemão. Esses coordenadores têm a tarefa de submeter as propostas até a
data limite estabelecida no item 7 desta chamada conjunta da seguinte maneira:
a) A parte proponente alemã encaminhará a proposta na versão em inglês para
www.bioeconomy-international.de/2021

Each consortium has to nominate two country project coordinators who have
the task to submit the application on behalf of the consortium simultaneously
until dead line defined on item 7 of this Joint Public Call to the following
submission systems:
a) German applicants are required to submit an English proposal via
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b) A parte proponente brasileira encaminhará a proposta eletrônica nas versões
português e inglês para www.finep.gov.br.
As partes proponentes deverão seguir as respectivas regras e os normativos
estabelecidos pelas organizações financiadoras de cada país, conforme
estabelecido nos anexos a esta chamada conjunta.

www.bioeconomy-international.de/2021
b) Brazilian applicants are required to submit an English and Portuguese
version of the proposal
The parties must follow the respective rules and regulations established by
the financing organizations of each country, as set out in the annexes to this
joint call.

As propostas deverão conter minimamente um Plano de Projeto Conjunto, a ser
encaminhado em anexo, indicando obrigatoriamente um panorama geral do fomato
da cooperação Internacional, descrevendo o plano de trabalho, os principais
marcos de acompanhamento, a responsabilidade da cada partícipe e o orçamento
estimado.

It is important to highlight that the proposal contains at least a joint project
plan to be sent in an Annex, obligatorily indicating an overview of the format
of International cooperation, a work plan, main follow-up milestones,
responsibility of each participant and estimated budget.

A versão em inglês desse Plano de Projeto Conjunto submetida ao sistema de
submissão alemão e submetida à FINEP devem ser idênticas.

English versions of this Joint Project Plan submitted to the German
submission system and English versions submitted to FINEP must be
identical.

Os envios após às data limite estabelecida no item 7 desta chamada conjunta não
serão levados em consideração para garantir a imparcialidade com relação a
outros candidatos.

Late submissions (after deadline defined on item 7 of this Joint Public Call)
will not be taken into account in order to ensure the fairness towards other
applicants.

O orçamento estimado para o apoio financeiro não reembolsável dos parceiros
brasileiros, oriundo do FNDCT e do MAPA, operado pela Finep, é de até R$
9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais)

The estimated budget for non-reimbursable financial support by Brazilian
partners, from FNDCT and MAPA, operated by Finep, is up to the limit of R$
9,300,000.00 (nine million and three hundred thousand reais).

O orçamento previsto de apoio financeiro não reembolsável pelos parceiros
alemães, oriundos do PTJ e do FNR, é da ordem de EUR $ 2.000.000,00 (dois
milhões de euros).
O montante máximo do apoio não reembolsável às instituições brasileiras, por
projeto, é de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

The estimated budget for non-reimbursable financial support by German
partners is in the order of EUR 2,000,000.00 (two million euros), whereas 1
M EUR will be provided by BMBF and 1 M EUR will be provided by BMEL.
The maximum amount of non-reimbursable support to Brazilian institutions,
per project, is up to R $ 2,000,000.00 (two million reais).

A duração máxima de cada projeto será de até 36 (trinta e seis meses).

The maximum duration of each project will be up to 36 (thirty-six months).

Uma lista dos projetos financiados pode ser publicada no final da chamada

A list of the funded projects may be published at the end of the co-funded
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cofinanciada. Portanto, os candidatos devem estar cientes de que as seguintes
informações podem ser publicadas pelas agências de fomento: título do projeto,
sigla do projeto, duração do projeto, financiamento total, nome do coordenador do
projeto (incluindo informações de contato como e-mail e número de telefone), país
e nome da organização de cada parceiro, e o resumo publicável do projeto.

call. Therefore, applicants should be aware that the following information
may be published by the funding agencies: project title, project acronym,
project duration, total funding, name of the project coordinator (including
contact information as email and telephone number), country and
organisation name of each partner, the publishable summary of the project
from the application.

4.1 OBSERVANCIA E ATENDIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES NACIONAIS
REFERENTES AO ACESSO À RECURSOS GENÉTICOS E REPARTIÇÃO
DE BENEFÍCIOS

4.1. OBSERVANCE AND COMPLIANCE WITH NATIONAL
LEGISLATION REGARDING ACCESS TO GENETIC RESOURCES
AND BENEFIT SHARING

Todas as propostas de cooperação devem observar os preceitos legais que regem
as atividades de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios dos
países cooperantes.

All cooperation proposals must comply with the legal precepts that govern the
activities of access to genetic resources and benefit sharing of the
cooperating countries.

As propostas apresentadas deverão trazer expressamente uma declaração de parte
dos proponentes de que os resultados de atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico desenvolvidas no âmbito dos projetos que envolvam o acesso de
recursos genéticos nacionais e que venham a resultar exploração econômica
estarão submetidas à estreita observância das legislações nacionais dos países
cooperantes.

The proposals presented must expressly state a declaration by the
proponents that the results of research and technological development
activities carried out within the scope of projects that involve access to
national genetic resources and which may result in economic exploitation will
be subject to strict compliance with laws nationals of cooperating countries.

Todos os projetos apresentados e aprovados no âmbito desta Chamada deverão
estar atinentes ao que rege as legislações nacionais sobre acesso ao patrimônio
genético.
Especificamente no caso brasileiro, deve-se observar os preceitos da Lei nº
13.123/2015, o Decreto nº 8.772/2016 e as resoluções publicadas pelo Conselho
de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão colegiado brasileiro responsável
pela observância da legislação relativa ao tema no país.

All projects submitted and approved within the scope of this Joint Call must
comply with the national legislation covering the genetic resources access.
Specifically in the Brazilian case, the precepts of Law No. 13,123 / 2015,
Decree No. 8,772 / 2016 and the resolutions published by the Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético - CGen, a Brazilian collegiate body
responsible for observing the legislation on the subject.
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5. PROCESSO DE SELEÇÃO

5. SELECTION PROCESS

O processo de seleção será constituído duas etapas.

The selection process will consist of two stages.

A primeira etapa, denominada HABILITAÇÃO, possui um caráter eliminatório. As
propostas serão selecionadas com base nos requisitos formais estabelecidos pelos
órgãos de financiamento de cada país.

The first stage, called QUALIFICATION, has an eliminatory character.
Proposals will be selected based on the formal requirements established by
the funding agencies of each country.

A segunda etapa, denominada ANÁLISE DE MÉRITO, possui caráter classificatório
e eliminatório. As propostas previamente habilitadas serão avaliadas técnica e
científicamente e classificadas preliminarmente pelos órgãos de financiamento de
cada país. Em seguida, as propostas selecionadas serão submetidas à avaliação e
decisão bilateral, com base nos objetivos estratégicos de cooperação econômica,
tecnológica e comercial estabelecidos nessa chamada conjunta.

The second stage, called MERIT ANALYSIS, has a classificatory and
eliminatory character. The previously qualified proposals will be evaluated
technically and scientifically, and classified preliminarily by the funding agency
of each country. Then, the selected proposals will be submitted to bilateral
evaluation and decision, based on the strategic objectives of economic,
technological and commercial cooperation established in this joint call.

Após essa etapa, acontecerá então a divulgação conjunta do resultado final,
conforme cronograma estabelecido no item 7 dessa chamada.

After this stage, the final result will be jointly released, according to the
schedule established in item 7 of this call.

A concessão dos financiamentos estará condicionada à observância dos fluxos
usuais de tramitação vigentes em cada uma das Partes, inclusive no que
concerne às análises técnica, jurídica, aprovação, contratação e
acompanhamento e também aos demais requisitos estabelecidos legalmente e
nesta Chamada Pública.

The granting of financing will be conditioned to the observance of the usual
processing flows in force in each of the Parties, including with regard to
technical, legal, approval, contracting and monitoring analyzes and also to the
other requirements established by law and in this Public Call.

5.1. Critérios para HABILITAÇÃO

5.1. Criteria for Qualification

Essa avaliação é de caráter eliminatório e consiste na verificação dos seguintes
aspectos:

This assessment is of an eliminatory nature and consists of the verification
of the following requirements:

Requisitos
1
2
3

Elegibilidade das Instituições Partícipes
Adequação da documentação apresentada
Atendimento aos valores limites solicitados à Finep e da

conforme ou não conforme /
compliant or not compliant
Yes or No
Yes or No
Yes or No

Requirements
Eligibility of Participating Institutions
Adequacy of the documentation presented
Compliance with the limit values requested from Finep and the

9

4

instituição parceira junto a Forschungszentrum Jülich GmbH
– FZJ e Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe – FNR
Atendimento aos prazos estabelecidos
5.2. Crtérios para ANÁLISE DE MÉRITO
Essa avaliação é de caráter classificatório e eliminatório e e consiste na
avaliação técnica e científica dos seguintes aspectos:

Yes or No

partner institution with Project Management Jülich
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Meeting the deadlines established

5.2. Criteria for Analysis of Merit
This assessment is of a classificatory and eliminatory nature and will be
carried out by a Committee formed by specialists from Finep and German
institutions and may also involve external consultants.
Evaluation Criteria

Degree of innovation and novelty of the new process / product /
service,
Methodology to be used in technological development - quality and
adequacy of the approach, technical feasibility

Parameters
A – Technical
quality and degree
of innovation
(relative weight 45%
of total)

Technical qualification of the executing team and experiences of the
participants in innovation projects (Experience & relevant previous
work)
Adequacy of partners’ infrastructure for development of the project.
Demonstrate complementarity between partners (including added
value by industrial partners), in relation to the phases of the project
Benefits for the project resulting from the cooperation between the
participants from both countries
Quality of project management: Adequacy of the budget and physical
schedule, as well as their respective execution indicators. Effective &
efficient internal communication arrangements
Impact on the dissemination of knowledge of technology, local
technological absorption and consolidation of productive chains.
Added value of international cooperation (increased knowledge base,
training of young scientists, access to R&D infrastructure, and more)
Chances of success and commercial exploitation of the results
Serão recomendadas nesta etapa apenas as propostas que obtiverem
média ponderada igual ou superior a 3,0 ( pontos) e que:

B - Qualification of
consortium &
project
management
(relative weight 30%
of total)

C - Outputs and
exploitation
(relative weight 25%
of total)

Scoring system:
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- PtJ and

 não tiverem obtido nenhuma nota abaixo de 2 nos critérios dos
parâmetros B, C e D;
 não tiverem obtido nota abaixo de 3 no critério 1 do Parâmetro A
(Aderência Temática).
As propostas recomendadas serão ranqueadas em ordem decrescente
de notas e apenas as propostas situadas dentro do limite de recursos
disponíveis para esta Chamada serão verificadas quanto aos aspectos
jurídcos, isto é, verificação da documentação necessária à contratação
e a adequação à legislação vigente, de acordo com o presente
instrumento convocatório.
Caso alguma proposta recomendada não cumpra algum dos requisitos
dos aspectos supracitados, a próxima proposta, de nota imediatamente
inferior à última recomendada, será analisada para fins de possível
financiamento.

6. DELIBERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Um Comitê com representantes das agências de fomento brasileira e
alemã se reunirá (por videoconferência) para tomada de decisão
conjunta baseados em suas respectivas avaliações de resultado para
definir a seleção das propostas de financiamento e avaliar o progresso
da Chamada Pública. Apenas os projetos que tenham recebido a
pontuação superior ou igual a mínima, com base em comitês de
julgamento das duas partes, poderão ser considerados para apoio
financeiro.
A lista final dos projetos selecionados será publicada pelas Partes em
suas páginas web.

• The maximum score per criterium is 5. (1 – unsatisfactory; 2 – poor; 3 below average; 4 – good; 5 - very good)
• Per criterium (scores 1-5) at least 3 is needed to pass eligibility
• In order for a proposal to be eligible a minimum score of 60 out of 100
is needed.
The recommended proposals will be ranked in decreasing order of notes
and only those proposals within the limit of resources available for this
Call will be checked for legal aspects, that is, verification of the necessary
documentation for contracting and compliance with current legislation, in
accordance with this call notice.
In the event that any recommended proposal does not meet any of the
requirements of the aforementioned aspects, the next proposal, with a
score immediately below the last recommended, will be analyzed for the
purpose of possible financing.

6. RESOLUTION AND DISCLOSURE OF RESULTS
A Committee with representatives of the Brazilian and German funding
agencies will meet (videoconference) to make a joint decision based on
their respective evaluation results to define the selection of financing
proposals and evaluate the progress of the Public Call. Only projects that
have received a score greater than or equal to the minimum, based on
judgment committees of both parties, may be considered for financial
support.
The final list of selected projects will be published by the Parties on their
web pages.
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7. CRONOGRAMA

7. TIMELINE
Etapa

Date

Stage

Pré-anúncio da chamada pública

September 2020

Call pre-announcement

Lançamento da Seleção Pública

08/10/2020

Call launch

Término do prazo para envio eletrônico da proposta

19/03/2021

Deadline for submission of proposals

1ª etapa - Habilitação
Divulgação do resultado final da 1ª etapa da Seleção Pública

1st stage - Qualification
Until 07/05/2021

2ª etapa – Análise de Mérito
Término da análise de mérito técnica e científica
Reunião conjunta de equipes da Alemanha (BMBF/BMEL/FNR) e
do Brasil (MCTI/MAPA/FINEP) para seleção dos projetos a serem
apoiados financeiramente

2nd stage - Analysis of Merit
Until 09/08/2021

End of expert evaluation

August 2021

Selection meeting German (BMBF/BMEL/FNR) and Brazil
(MCTI/MAPA/FINEP) teams

Resultado Final
Divulgação do resultado final da Seleção Pública

Disclosure of the final result of the 1st stage of the Public
Selection

Final Result
Until 14/09/2021

Information to projects with recommendations for funding
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8. PRAZO DA CHAMADA PÚBLICA
A validade da presente Chamada Pública é de 18 (dezoito) meses. Para
cada parte, a Chamada Pública entrará em vigor a partir da data da sua
assinatura pela autoridade máxima da instituição, e permanecerá em
vigor até o final dos projetos financiados.

9. PONTOS DE CONTATOS NACIONAIS
No Brasil
Finep – Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Dr. Marcelo Bortolini
Tel: +55 21 2555-1475
+55 21 97250-9121
e-mail: bortolini@finep.gov.br

8. TERM OF PUBLIC CALL
The validity of this Public Call is 18 (eighteen) months. For each party,
the Public Call will come into force as of the date of its signature by the
highest authority of the institution, and will remain in effect until the end
of the funded projects.

9. NATIONAL CONTACT POINTS
In Germany
Project Management Jülich
Dr. Veronika Jablonowski
Tel. +49 241-99764840
E-mail: v.jablonowski@fz-juelich.de
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Carina Lemke
Tel. +49 3843 6930 169
E-mail: c.lemke@fnr.de

10. RELAÇÃO DE ANEXOS
Anexo 1 – Instrumento Legal para Seleção de ICTs Brasileiras
Anexo 2 – Instrumento Legal para Seleção de Empresas Brasileiras
Anexo 3 – Instrumento Legal para Seleção de instituições Alemãs

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada Parte será responsável por cobrir custos de administração de sua

10. LIST OF ANNEXES
Annex 1 - Legal Instrument for Selection of Brazilian ROs
Annex 2 - Legal Instrument for Selection of Brazilian Companies
Annex 3 - Legal Instrument for Selection of German Institutions

11. FINAL CONSIDERATIONS
Each Party will be responsible for covering the costs of administering its
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contribuição para a chamada salvo decisão contrária em conjunto.

contribution to the call unless otherwise decided jointly.

Este acordo está sujeito à disponibilidade de recursos no orçamento das
Partes e às leis e regulamentos de seus respectivos estados aplicáveis.

This agreement is subject to the availability of resources in the Parties' budget
and the laws and regulations of their respective applicable states.

As alterações ao presente documento podem ser propostas pela partes
concedentes do Brasil e da Alemanha, entrando em vigor quando houver
concordância mútua sobre essas alterações.

The amendments to this document can be proposed by the granting parties
of Brazil and Germany, becoming effective when there is mutual agreement
on these changes.
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