Chamada Pública Conjunta
Finep - TEKES
para Projetos de P,D&I Industrial
Com base no Memorando de Entendimento entre a Finep e a Tekes, Agência Finlandesa de
Financiamento à Inovação, Finep e Tekes lançam esta Chamada Conjunta para projetos
cooperativos de P,D&I industrial.
O principal objetivo desta Chamada Conjunta é apoiar empresas brasileiras e finlandesas para
desenvolver conjuntamente projetos para impulsionar o conteúdo inovador de seus produtos,
visando o mercado mundial.
Esta chamada abrange qualquer área tecnológica. No entanto, as seguintes áreas têm um
interesse especial das Agências financiadoras parceiras:
. utilização abrangente de resíduos, conservação de energia e eficiência energética (incluindo
economia de energia industrial, construção verde, energia renovável etc.);
. soluções em bioeconomia;
. bioenergia para a indústria;
. indústria naval.
Requisitos e Conteúdo dos Projetos
As propostas devem cumprir os seguintes critérios:
1. dentre os proponentes, deve haver pelo menos uma empresa brasileira e uma empresa
finlandesa, sendo que o projeto pode envolver mais de uma companhia de cada lado.
Universidades e instituições de pesquisa de ambos os países são elegíveis apenas para
participar como coexecutoras;
2. o projeto cooperativo de P,D&I industrial deve ter por objetivo o desenvolvimento de
produtos, processos, serviços, know-how e patentes, buscando a comercialização no
mercado global;
3. os parceiros do projeto devem acordar antecipadamente sobre os direitos de propriedade
intelectual e sobre a estratégia de comercialização para o resultado do projeto (é
necessário um Acordo de Cooperação formalizado);
4. as tarefas integrantes do plano de trabalho devem ser atribuídas claramente a cada
parceiro, bem como os recursos alocados e os recursos solicitados para a execução do
projeto;
5. o projeto deve ser equilibrado entre os participantes e significativo para ambos os países
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patrocinadores;
6. tanto os proponentes brasileiros como os proponentes finlandeses devem apresentar suas
solicitações à respectiva Agência de seus país – Finep e Tekes. Não terá validade a
solicitação apresentada a apenas uma das Agências.
Uma vez aprovado o projeto cooperativo, o financiamento será concedido a cada proponente
de acordo com as regras usuais da respectiva Agência, que podem ser encontrados em
www.finep.gov.br, para a Finep, e em www.tekes.fi, para a Tekes.
Avaliação e seleção dos projetos
A avaliação e a seleção dos projetos serão realizadas em duas fases.
Na primeira fase, o projeto deve ser apresentado à respectiva Agência do país de cada
proponente, utilizando-se o formulário de candidatura anexo ao presente Edital, que deverá
ser apresentado em duas versões: uma preenchida em inglês e outra no idioma nativo da
Agência. As versões em inglês do formulário de solicitação dirigido à Finep e à Tekes devem
apresentar conteúdo idêntico.
Nesta fase, a proposta será avaliada em conjunto pelas duas Agências, que examinarão:
• o conteúdo inovador da proposta;
• a adequação da metodologia a ser adotada;
• os recursos oferecidos pelos participantes (de natureza financeira ou não financeira);
• o financiamento solicitado e sua alocação;
• o impacto dos resultados a serem obtidos para as empresas participantes e para seus países;
• o Acordo de Cooperação, com a estratégia de propriedade industrial e de comercialização
do produto do projeto.
Desde que o projeto cooperativo seja recomendado na primeira fase, os parceiros líderes de
cada país devem apresentar sua proposta de financiamento para a respectiva Agência. Nesta
segunda fase de avaliação, Finep e Tekes avaliarão separadamente os projetos recebidos, de
acordo com os critérios utilizados usualmente por cada Agência, incluindo suas próprias
políticas operacionais e respectivas leis e regulamentos nacionais.
ANEXOS - Formulários de Solicitação em português e em inglês
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