EDITAL FLORESTA EM PÉ, publicado em 31 de março de 2017
RETIFICAÇÃO 07

Retificar o Edital 2017/01, de 31 de março de 2017, EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA
PROJETOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS EM ÁREAS DE ENTORNO E
MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS E CORREDORES ECOLÓGICOS NO AMAZONAS, no
que diz respeito a seguinte alteração no cronograma:

Etapas

III. Elaboração dos Projetos Detalhados
c. Recebimento dos documentos e projetos dos
proponentes

IV. Enquadramento e análise dos projetos
a. Análise documental dos projetos detalhados
V. Seleção final dos projetos
a. Repasse dos projetos para o Comitê de Seleção
b. Período de seleção dos projetos pelo Comitê
c. Repasse das atas de resultado para a
Coordenação do Edital
d. Reunião com Comitê de Seleção
e. Consolidação de notas e classificação pela
equipe do Edital

Datas
Início
Término
C1. ATÉ 18/08/17 (data limite de
entrega via e-mail: edital@fasamazonas.org ou diretamente na sede
da FAS, em Manaus).
C2. Prorroga, para as organizações
proponentes classificadas para a 2ª
etapa o prazo para apresentação de
documentos exigidos na segunda
etapa para o dia 05/10/17, até às 12h
(horário de Manaus), via e-mail
edital@fas-amazonas.org ou na sede
da FAS. Saliente-se que, no caso da
letra “i” (Pág. 20) e item 8, do anexo 1,
para efeitos desta retificadora, não
será mais válida a apresentação de
protocolo, mas somente da licença
ambiental ou do documento que
ateste a sua dispensa.
19/08/17

28/08/17

30/08/17 – 1º repasse dos projetos
05/10/17 – 2º repasse dos projetos
30/08/17
06/10/17
14/09/17 – 1º repasse de atas de
notas
07/10/17 – 2º repasse de atas de
notas
06/10/17
09/10/17

Edital de seleção pública para projetos de arranjos produtivos sustentáveis em áreas de entorno e mosaicos de
áreas protegidas e corredores ecológicos no Amazonas.

f. Visita técnica aos pré-selecionados
g. Análise dos aprovados e suas documentações
pelo Fundo Amazônia/BNDES
h. Divulgação da lista de projetos aprovados
i. Contratação dos projetos
VI. Curso para empreendimentos focado em
gestão de projetos
a. Oficina de Gestão de Projetos (ver item 10,
etapa VI)
VII. Etapa de Assessoria técnica para
acompanhamento de projetos
a. Período de implantação dos projetos
b. Assessoria técnica e apoio a implantação
VIII. Encontros semestrais dos empreendedores
a. Monitoramento dos indicadores
IX. Disseminação de soluções e boas práticas
a. Eventos e produção de materiais para divulgar
boas práticas dos projetos.

20/09/17

13/10/17

09/10/17

09/11/17

13/11/17
14/11/17
29/11/17

05/12/17

06/12/17

30/11/2017

Até
30/05/2019

Maio/18
Nov/18
Maio/19
Ago/2019

Manaus, 30 de agosto de 2017.
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