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Informações para requerentes de apoio financeiro para um projeto de pequeno porte

O Governo alemão apoia por meio das representações diplomáticas alemãs a execução de
projetos de pequeno porte em mais de 120 países no mundo inteiro. Anualmente são
concedidos recursos financeiros ao Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro que
possibilitam a execução de projetos de pequeno porte para enfrentar os problemas e
necessidades da população mais carente e projetos na área de sustentabilidade (os três
pilares da sustentabilidade são: meio ambiente, economia e dimensão social). O valor
máximo que poderá ser concedido a cada projeto é de R$ 40.000. O objetivo é fomentar o
primeiro passo para o desenvolvimento próprio, exigindo-se, sempre, uma contrapartida em
mão-de-obra, material, disponibilização de salas, voluntários, etc. Projetos puramente
beneficentes não se enquadram no âmbito dos projetos de pequeno porte. Também não
podem ser arcadas despesas com alimentos, salários, transporte, eventos, etc.

Podem ser beneficiados:
• Projetos produtivos nas áreas de melhoria da renda e da alimentação, proteção do
meio ambiente, infraestrutura, saúde, instalações sanitárias, formação escolar e
profissional. Os projetos precisam ser concluídos no prazo de 6 (seis) meses e não
devem necessitar de apoio contínuo.
• A classe mais pobre da população, com foco especial na integração das mulheres no
mercado de trabalho e na ampliação de sua renda,
• Pessoas, ONGs, grupos de autoajuda, repartições públicas e igrejas, que não têm
fins comerciais nem interesses políticos.

Exemplos de projetos são:
• Formação escolar e profissional: aquisição de máquinas de costura ou de tricotar
para um centro de formação profissional, reconstrução do teto de uma escola,
aquisição de uma copiadora e aparelhos de vídeo, etc.
• Serviços de saúde e instalações sanitárias: aquisição de materiais para construção
de instalações sanitárias, oficina para mães destinada ao cuidado de crianças
deficientes, ampliação de lavatórios, financiamento de camas para asilos e orfanatos,
etc.
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• Infraestrutura: aquisição de tanques de água, material para construção de um poço,
contribuição para instalações sanitárias ou compra de bombas, geradores, etc.
• Melhoria da renda e da alimentação e proteção do meio ambiente: aquisição de
pequenos equipamentos agrícolas, materiais para autoajuda comunitária, como, por
exemplo, na melhoria da alimentação, criação de hortas, aquisição de máquinas para
secagem de alimentos através do uso da energia solar, etc.
• Aproveitamento energético de biogás do lixo orgânico; uso de energias renováveis.
• Projetos de apoio à preservação ambiental, programas de plantio de árvores, etc.

Documentação necessária para solicitação:
• Formulário de requerimento preenchido e assinado por 2 membros da instituição
(descrição do projeto, grupo favorecido, objetivo do projeto, etc.) e cópia do registro como
ONG ou cópia da ata de fundação;
• Informações adicionais como por ex.: Fotos do trabalho da ONG, relatos na imprensa
sobre o trabalho da ONG, carta de recomendação de outras instituições doadoras de
projetos anteriores (constatando a confiança e os resultados obtidos com o trabalho
da ONG);
• Orçamentos do material necessário de três possíveis fornecedores diferentes
(original com carimbo da empresa).

