
Convite à Apresentação de Propostas 2019
A chamada finaliza no dia 31 de março. Aceitaremos propostas somente de organizações legalmente 
registradas. Caso sua proposta seja pré-selecionada, entraremos em contato para solicitar outras 
informações. Todas as perguntas são obrigatórias.

Informações gerais

1. Nome completo do requerente.

2. Nome da organização (no caso de um projeto em conjunto, favor inserir aqui e mais abaixo
as informações da organização que será a coordenadora do projeto)

3. Tipo de organização 

ONG  
Associação entre duas ou mais organizações (detalhes da(s) outra(s) organização(ões))
Think tank
Centro acadêmico
Outro (favor especificar)

 
4. Site da organização na internet

5. E-mail do requerente

6. Endereço da organização

7. Onde (geograficamente) a sua organização atua?  

8. Quantas pessoas trabalham na organização? (período integral, meio período, voluntários, outro)

9. Qual é o objetivo da organização? Que atividades vocês realizam para atingir esse objetivo?

10. Favor indicar as gastos anuais do ano fiscal anterior, em moeda local e em dólares com a taxa
de câmbio atual.

Informações sobre o fundo

11. Nome do projeto

12. Favor completar esta frase “O objeto do projeto é:”
 
13. Indique a duração do projeto (em meses).

14. Quantas pessoas trabalhariam nesse projeto?

15. Que tipo de atividade(s) estaria(m) envolvida(s) neste projeto?
Quais dessas atividades necessitam do apoio da Indela? 

Pesquisa 
Incidência em políticas
Desenvolvimento de capacidades
Litígio 
Comunicações/campanhas públicas
Outras (favor especificar)
Combinação de atividades (favor especificar)

16. Qual(is) área(s) temática(s) é(são) mais relevante(s) para o projeto para o qual você está buscando
apoio? Favor selecionar todas as respostas válidas.

Privacidade 
Liberdade de expressão   
Acesso a conhecimentos   
Responsabilidade em profiling de dados   
Outras (favor especificar)

17. Por favor, forneça um resumo executivo do projeto. O resumo deve ser redigido em inglês e
em poucas linhas. Explique no que consiste o projeto, quem realizará e quando acontecerá.

18. Por favor forneça uma visão geral do plano do seu projeto. Inclua as seguintes informações:

a) Qual é o objetivo do seu projeto?
b) Que atividades serão realizadas para alcançar o objetivo do seu projeto?

Por favor, seja o mais específico possível.
c) Qual é o prazo do projeto em meses consecutivos? Quais são os principais prazos?
d) Por que é importante para o interesse público que o objetivo do seu projeto seja alcançado?
e) Descreva o que seria considerado um êxito, no contexto desse projeto.
f) Por que você é o mais indicado para realizar esse trabalho?
g) Que riscos podem ser encontrados durante a realização desse trabalho e como poderiam

ser mitigados? 

19. Indela tem o compromisso de promover os direitos digitais na América Latina não somente 
oferecendo apoio financeiro, mas também fortalecendo as capacidades tanto no nível organizacional 
como no campo. Caso deseje obter outras informações sobre serviços e/ou contribuições adicionais 
que poderíamos oferecer, favor indicar aqui o que gostaria de saber.

20. Descreva uma realização da sua organização que demonstre sua capacidade de fazer uso dos 
recursos financeiros de maneira eficaz e responsável, e de gerar impacto. Você pode inserir aqui URLs 
para respaldar sua resposta.

21. Qual o custo total previsto do projeto? (dólares) 

22. Qual o custo previsto a ser coberto pelo fundo Indela? (dólares)  
 
23. Caso o custo seja coberto apenas parcialmente pelo fundo Indela,

como pretendem financiar o restante do custo?  

24. Forneça um orçamento completo para o projeto, incluindo as seguintes categorias (caso se apliquem):

a) Implementação do projeto
b) Comunicações 
c) Equipe 
d) Viagens 
e) Administração
f) Outros

 
25. Caso tenha mais algum comentário a fazer, favor inclui-lo a seguir.  Obrigado por sua inscrição!

Indela utiliza os dados pessoais enviados para entrar em contato com você ou sua organização sobre 
verificação de elegibilidade, e para comunicações internas relacionadas ao conteúdo do projeto 
proposto.  Posteriormente, seu formulário será guardado por no máximo três anos. Não forneceremos 
seus dados pessoais a terceiros. Trataremos com sigilo seus dados pessoais, conforme as disposições 
na nossa política de privacidade.
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