Finep Brasil-Espanha
Chamada Pública Bilateral
CDTI para projetos de inovação tecnológica entre
empresas do Brasil e Espanha

Objetivo
SUBVENÇÃO ECONÔMICA
• Apoiar a colaboração efetiva entre as empresas brasileiras e espanholas que representem inovações
para ambos os países ou para o mundo. As empresas brasileiras serão apoiadas por meio de crédito.
Escala piloto ou escala protótipo.
TEMAS
Aeronáutica; Agricultura; Agronegócio e saúde animal; Agritech; Aquaviário; Audiovisual; BIM – Building; Information
Modeling; Biotecnologia; Cidades sustentáveis; Combustíveis; Defesa; Descentralização de recursos; Economia
criativa - jogos eletrônicos.

Elegibilidade
• É necessária a participação de ao menos uma empresa brasileira e uma empresa
espanhola. Opcionalmente, podem participar instituições de pesquisa e centros tecnológicos
subcontratados pela(s) empresa(s). A eventual participação de instituições científicas e
tecnológicas brasileiras deve ocorrer em conformidade com o que é estabelecido pelo Art. 8º ou
pelo Art. 9º da Lei Nº 10.973/2004.

Página 2 do edital terá mais informações.

Recursos financeiros
FNDCT; Funttel;
Recursos próprios Finep
Inovação crítica*
• Visam atender
necessidades de
autonomia
tecnológica,
econômica e sociais;
inovações
preferencialmente
desenvolvidas juntos
com ICTs.

As propostas deverão ser enviadas com a solicitações de recursos.
Será feita uma análise pelos próprios órgãos.

Inovação
pioneira*

Inovação para
competitividade*

• As inovações devem
resultar em produtos,
processos ou
serviços inéditos
para o Brasil.

• Desenvolvimento ou
significativo
aprimoramento de
produtos, processos
ou serviços que
tenham potencial de
impacto competitivo.

*Linhas de financiamento próprias da Finep.

SAIBA MAIS

Préinvestimento*
• Estudos de
viabilidade técnica e
econômica. Estudos
geológicos, além do
projeto básico.

FINEP conecta*
• Projetos que
apresentem parceria
considerável entre
empresa
demandante e ICT.

Requisitos das propostas
DOCUMENTAÇÃO
• Formulário para apresentação de projetos, com valores informados em euros, que deve ser
preenchido e assinado (ver Anexo 1).
• Diagrama de Gantt (ou Gráfico de Gantt), com valores informados em euros, com as atividades a
serem realizadas por todos os participantes do projeto (também no Anexo 1).

Para fase 1

• Minuta de Acordo de Colaboração e Exploração de Resultados entre os parceiros (ver Anexo 2).
• As empresas espanholas deverão apresentar sua solicitação de financiamento de projeto por via
eletrônica (Memória de Projeto), por meio do site do CDTI. As empresas brasileiras deverão
apresentar sua solicitação de acordo com as disposições estabelecidas no site da FINEP.
Documentação específica requerida pelo CDTI
As empresas espanholas devem apresentar sua solicitação de projeto de P&D em cooperação
internacional ao CDTI por meio de seu site eletrônico, onde o candidato poderá processar documentos
eletronicamente e consultar, uma vez submetido, a situação em que se encontra o projeto.
A documentação que deverá ser anexada a este pedido on-line será aquela informada acima
(Documentação comum) acrescentada de Informe Preliminar. Os modelos destes documentos estão
disponíveis para download no site do CDTI.

Para fase 2

Requisitos dos projetos
CARACTERÍSTICAS
OBRIGATÓRIAS
• Desenvolvimento de tecnologia inovadora em escala piloto e/ou escala de protótipo;
• Produção de conhecimentos aplicáveis para uma solução tecnológica, cujo desenvolvimento deverá
atingir escala de laboratório ou equivalente;
• Desenvolvimento tecnológico que, com base em uma atividade de pesquisa, dê origem a um produto,
processo ou serviço inovador com perspectivas de mercado (em escala piloto ou de protótipo);
• A solução desenvolvida deve ser inovadora e demonstrar potencial para aplicação comercial;
• É exigido que a contribuição dos participantes de ambos os países seja equilibrada
(percentual mínimo do orçamento por país: 30%).

Admissão, Análise e Julgamento
FASE 1
Avaliação conjunta e
certificação do projeto
internacional

As empresas deverão apresentar à Finep
e ao CDTI os perfis dos projetos
conjuntos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação (PD&I) que pretendem
desenvolver, para o que deverão
completar as informações solicitadas no
formulário próprio (Anexo 1).
Página 1 do edital terá mais informações.

FASE 2
Solicitação de
Financiamento

Esta fase começará para cada
projeto a partir da concessão do
certificado bilateral, emitido em
conjunto pelas duas agências.

Os projetos
aprovados na
primeira fase
receberão a
certificação
internacional "BrasilEspanha Projeto
Bilateral".

Cronograma*
Envio de propostas – FASE 1
Resultado da análise dos projetos – FASE 1

30/06/2019
30 dias úteis contados do
envio
31/10/2018

Apresentações da FASE 1

31/03/2019
30/06/2019

Solicitação de financiamento

Até 90 dias contados da data
do resultado da FASE 1

VOCÊ POSSUI UMA IDEIA INOVADORA?
O Instituto SENAI de Tecnologia em Eletrometalmecânica pode te ajudar.

Imaginou seu projeto recebendo apoio técnico de
uma área profissional em Pesquisa,
Desenvolvimento & Inovação?
Temos um time de especialistas na ELABORAÇÃO do
PLANO de PROJETO e/ou PLANO de NEGÓCIO.

Fale conosco e agende uma visita
(85) 3293.5055 - Camila, Ronara ou Ana Paula
laboratoriodeprojetos@sfiec.org.br

Sabemos que a gestão financeira e prestação de
contas dos recursos de um projeto é algo que toma
tempo e muita energia. Nossa equipe de gestão de
projetos pode cuidar do projeto da sua empresa.
Otimize seu tempo e foque na inovação.

GERÊNCIA

C O N S U LT O R I A

N Ú C L E O D E I N O VA Ç Ã O

Pablo Padilha

João Luis Joffoni

Cristhiane Luna

(85) 99194.4360

(85) 3293.5058

(85)3293.5052

ppadilha@sfiec.org.br

jlpinheiro@sfiec.org.br

mcluna@sfiec.org.br

