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

RETIFICAÇÃO_04

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 alteração de cronograma, conforme nova tabela abaixo:

Datas
Etapas
Lançamento do Edital
I. Rodadas de divulgação e esclarecimento
de dúvidas sobre o Edital
a. Recebimento das Propostas de
Iniciativas Promissoras

Início

31/03/2017

 Até 08/06,

recebimento de
propostas na
Fundação Amazonas
Sustentável ou data
de postagem, via
Correios.
 Até 11/06, estaremos
recebendo propostas
via e-mail (edital@fasamazonas.org );

II. Classificação de Iniciativas Promissoras
a. Análise da Documentação
b. Seleção das Propostas de Iniciativas
12/06/17
Promissoras
c. Divulgação da lista das Iniciativas
promissoras selecionadas
III. Elaboração dos Projetos Detalhados
a. Curso em Elaboração de projetos e
planos de negócios
b. Elaboração dos projetos detalhados
c. Recebimento dos documentos e projetos
dos proponentes
IV. Enquadramento e análise dos projetos
a. Análise dos projetos detalhados

Término
31/03/2017

12/07/17

a. 19/07/17

a. 21/07/17

b. 24/07/17
c. 11/08/17

b. 10/08/17
c. 11/08/17

12/08/17

21/08/17

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

V. Seleção final dos projetos
a. Seleção dos projetos a serem apoiados
b. Divulgação da lista de projetos
aprovados
c. Contratação dos projetos
VI. Curso para empreendimentos focado em
gestão de projetos
a. Capacitação em Gestão de Projetos
(ver item 10, etapa VI)

a. 21/08/17
b. 22/09/17
c. 26/09/17

a. 18/09/17
b. 22/09/17
c. 06/10/17

11/10/17

13/10/17

VII. Etapa de Assessoria técnica para
acompanhamento de projetos
a. Período de implantação dos projetos
30/10/2017
b. Assessoria técnica e apoio a
implantação

Até 29/04/2019

VIII.
Encontros
semestrais
dos
empreendedores
a. Monitoramento dos indicadores
IX. Disseminação de soluções e boas práticas 30/04/2019
a. Eventos e produção de materiais para
divulgar boas práticas dos projetos.

30/10/2019

Manaus, 02 de junho 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.

