
                                                                                                            

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE

Fundo Dema

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL IX – FUNDO DEMA - ANO/2015 

De acordo com os encaminhamentos do COMITÊ GESTOR DO FUNDO DEMA decididos na sua
reunião ordinária  realizada de 21 a 25 de setembro de 2015,  na  cidade de Belém/Pará,  o
FUNDO DEMA torna público o presente edital, RETIFICANDO o item descrito abaixo. 

ONDE SE LÊ

3. DOS RECURSOS 

O Edital disponibiliza um valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) para o apoio a
projetos coletivos com o teto máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais)  cada. Será
exigida  a contrapartida  mínima de 20% do valor  total  do projeto.  O valor  de doação será
distribuído da seguinte forma:

- 25% dos recursos serão destinados a projetos voltados para a área da agroecologia e da
segurança alimentar; 

-  10%  dos  recursos  serão  destinados  a  projetos  voltados  para  o  diagnóstico  de  impactos
socioambientais sobre o território das comunidades e formas de resistência, visando a Justiça
Ambiental em relação às comunidades ameaçadas; 

- 65% dos recursos serão destinados a projetos que correspondam aos critérios e prioridades
dispostos no Manual de Operações do Fundo Dema. 

Acesse aqui o Manual de Operações do Fundo Dema

LEIA-SE:

3. DOS RECURSOS 

O Edital disponibiliza um valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil Reais) para
o apoio a projetos coletivos com o teto máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais) cada,
considerando que os R$ 250.000,00 acrescidos no orçamento inicial de R$ 500.000,00 são
destinados  somente  aos  65%  dos  recursos  referidos  abaixo.  Será  exigida  a  contrapartida
mínima de 20% do valor total do projeto. O valor de doação será distribuído da seguinte forma:

- 25% dos recursos serão destinados a projetos voltados para a área da agroecologia e da
segurança alimentar; 
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-  10%  dos  recursos  serão  destinados  a  projetos  voltados  para  o  diagnóstico  de  impactos
socioambientais sobre o território das comunidades e formas de resistência, visando a Justiça
Ambiental em relação às comunidades ameaçadas; 

- 65% dos recursos serão destinados a projetos que correspondam aos critérios e prioridades
dispostos no Manual de Operações do Fundo Dema. 

Acesse aqui o Manual de Operações do Fundo Dema.

Belém - Pará, 08de outubro de 2015

MATHEUS OTTERLOO
Presidente, Comitê Gestor Fundo Dema
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