


Finep Israel
1ª Chamada Pública

Autoridade Nacional de Inovação Tecnológica do 
Estado de Israel (IIA)



Objetivos

• Esta Chamada Pública tem como objetivo geral promover maior colaboração entre empresas e 
pesquisadores brasileiros e israelenses em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
industrial.

TEMAS
1. Infraestrutura e construção; 2. Tecnologias financeiras (Fintechs); 3. Equipamentos elétricos, eletrônicos e 
nanotecnologia; 4. Indústrias química e petroquímica; 5. Indústria aeroespacial e automotiva; 6. Tecnologias de 
informação e comunicação; 7. Serviços, em especial software, seguros, transporte e educação; 8. Ciência e 
tecnologia relativas ao ambiente marinho; 9. Agrotecnologia e gestão de recursos hídricos.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA



Objetivos

Duração de
24 meses

Valor mínimo 
solicitado à 

FINEP:
R$ 300.000,00

Valor máximo 
solicitado à 

FINEP:
R$ 1 bilhão

1ª Chamada 
Pública 
Finep



Elegibilidade das empresas proponentes

São elegíveis empresas que:

• Objeto social compatível com os temas apoiados na Chamada Pública;

• Histórico de atividade operacional, patrimonial ou financeira; 

• Capacidade técnica para desenvolver ou aprimorar tecnologias e gerar produtos, processos e 
serviços inovadores nos temas apoiados;

• Parceria formalizada com empresa(s) israelense(s) no âmbito do acordo entre Finep e 
Autoridade Nacional de Inovação Tecnológica do Estado de Israel, por meio de Formulário de 
Cooperação Bilateral (Anexo 1 – clique aqui e confira).

Página 2 do edital terá mais informações.



Recursos financeiros

Página 2 do edital terá mais informações.

Recurso total
do edital 

R$ 3.700.000,00
– FINEP para 

empresas brasileiras;

R$ / U$ 1.000.000,00
– Israel para empresas 

israelenses.

Valor total
por projeto

De R$ 300.000,00 a R$ 
1.000.000,00.

Contrapartida
da empresa

• 50% para empresas de 
micro e pequeno porte;

• 60% para empresas de 
médio porte;

• 70% para empresas de 
grande porte.



Requisitos das propostas

• Os projetos deverão ser enviados para o e-mail chamadafinep-iia@finep.gov.br, obrigatoriamente em 
arquivos eletrônicos com extensão Portable Document Format (.pdf), obedecendo ao cronograma.

• O modelo da proposta está disponível no site
finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/633, anexo I. 

CARACTERÍSTICAS 
OBRIGATÓRIAS

mailto:chamadafinep-iia@finep.gov.br


Processo de seleção

Nota:
Os projetos não-eliminados, quanto aos critérios de forma e de conteúdo, serão classificados em ordem decrescente de notas médias, 
compondo relação preliminar a ser objeto da “Divulgação de classificação preliminar da Finep”, conforme cronograma (Item 9). Após 
essa divulgação, será possível apresentar recurso administrativo à decisão da Finep, nos termos do Item 10. 

Serão eliminados os projetos que:
• Obtiverem nota média inferior a 3,0 (três pontos);
• Obtiverem nota igual a 1,0 (um ponto) em qualquer critério.

Envio das 
propostas via

e-mail

Análise, pela Finep, 
dos objetivos e temas 
das propostas, bem 
como valores limites.

O formulário deverá enviado
em formato PDF.

Página 3 do edital terá mais informações.

Análise, pela 
Finep, dos 
critérios do 
conteúdo 
enviado

Avaliação e 
decisão bilateral 
da Finep com a 

IIA

Divulgação 
conjunta do 

resultado final 
Finep - IIA

Esta etapa poderá ser analisada
por consultores externos.



Recursos

Despesas de capital e despesas correntes: no 
financiamento às atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação, 
serão admitidas despesas de capital e 
despesas correntes.
As despesas de capital não poderão 
ultrapassar 20% do valor subvencionado 
pela Finep.

Página 5 do edital terá mais informações.

FINANCIÁVEIS
• Equipe própria
• Obras civis / instalações
• Equipamentos nacionais
• Equipamentos importados
• Software nacionais
• Software importados
• Matérias primas e material 

de consumo
• Treinamento
• Serviços de consultoria
• Serviços de terceiros
• Viagens e diárias 



Cronograma*

Divulgação da Chamada Pública 18/12/2018

Data final para apresentação de propostas 18/04/2019

Divulgação de classificação preliminar da Finep 12/07/2019

Data final para interposição de recurso administrativo 26/07/2019

Nova divulgação de classificação preliminar da Finep 02/08/2019

Divulgação conjunta Finep–IIA do resultado final 30/08/2019

Para mais 
informações e 

detalhes, 
orientamos
consultar o

edital:

CLIQUE AQUI

http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2019/07_01_2019_Edital_2018_Segunda_Rodada_de_Investimentos.pdf


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.

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.

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

mailto:laboratoriodeprojetos@sfiec.org.br


N Ú C L E O  D E  I N O VA Ç Ã O

Cristhiane Luna

(85)3293.5052

mcluna@sfiec.org.br

C O N S U LT O R I A

João Luis Joffoni

(85) 3293.5058

jlpinheiro@sfiec.org.br

G E R Ê N C I A

Pablo Padilha

(85) 99194.4360

ppadilha@sfiec.org.br
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