EDITAL DE CHAMAMENTO DE PROPOSTAS
Prêmio Jorg Zimmermann da Sociobiodiversidade
1ª Edição – 2017

O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), entidade sem fins lucrativos, que atua na
área de pesquisa, documentação e no campo ecossocial na perspectiva do desenvolvimento
sustentável com maior equidade social e equilíbrio ambiental, lança o Edital do Prêmio Jorg
Zimmermann da Sociobiodiversidade.
A iniciativa consiste numa homenagem a Jorg Zimmermann, engenheiro agrônomo, que atuou
como assessor do ISPN e membro da Diretoria. Teve diferentes inserções profissionais, o que
deixou um legado de importantes trabalhos realizados em termos de política pública;
assessoria na questão da agroecologia no país; desenvolvimento sustentável em diferentes
biomas, com destaque no Cerrado e na Amazônia, voltados para agricultures familiares, povos
e comunidades tradicionais.

Objetivo do Prêmio
Reconhecer a importância e premiar práticas e saberes na área da sociobiodiversidade
desenvolvidos por pessoas físicas, grupos, movimentos ou entidades não governamentais
brasileiras cujas atuações tenham sido significativas e transformadoras da realidade.
Entende-se como sociobiodiversidade o contexto das relações sociais em interação com a
natureza enquanto resultado da riqueza de sua diversidade. Resulta em “...produtos finais,
matérias-primas ou benefícios gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à
formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e populações tradicionais e de
agricultores e agricultoras familiares, que promovam a manutenção e a valorização de suas
práticas e saberes e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e provendo a melhoria
de sua qualidade de vida e do meio em que vivem” 1

1. Portaria Interministerial 239/2009 (MDA, MDS e MMAPORTARIA INTERMINISTERIAL MDA e MDS e
MMA Nº 239 de 21 de julho de 2009)
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Em outras palavras, sociobiodiversidade é um conceito que expressa a interelação positiva
entre a diversidade biológica e a diversidade sociocultural.
Importante: O Prêmio não foi criado para financiar projetos e sim reconhecer sua importância
e apoiar a sua divulgação.

Em que consiste o Prêmio
O Prêmio consistirá na seleção, por meio deste edital, de iniciativas focadas nos temas abaixo
relacionados, com a entrega de certificado a duas experiências e a contribuição de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
O Prêmio está voltado para experiências na temática da sociobiodiversidade com destaque no
Cerrado e na Amazônia e voltados para os integrantes da agricultura familiar, povos indígenas
e comunidades tradicionais.
Os possíveis impostos incidentes serão de responsabilidade da pessoa/instituição premiada.

Tipos de iniciativas contempladas pelo Prêmio


Desenvolvimento de ações em projetos/iniciativas de transição agroecológica;



Implementação de projetos comunitários com o uso sustentável da sociobiodiversidade
brasileira e compartilhamento de resultados;



Desenvolvimento e/ou replicação de tecnologias, pesquisas e estudos desenvolvidos na
temática por ou em articulação com as comunidades.

Todas as propostas devem possuir ligação estreita com comunidades.

Abrangência:
Poderão concorrer propostas de iniciativas desenvolvidas no Cerrado e na Amazônia, por
Povos Indígenas, comunidades tradicionais e agricultores/as familiares, conforme a lei
11.326/2006 da Política Nacional da Agricultura Familiar.

Divulgação do Edital
O presente edital será divulgado no site do ISPN, na ampla rede de instituições parceiras e
beneficiárias do PPP-ECOS e sempre que possível, em eventos relacionados à temática do
Prêmio.
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Critérios de elegibilidade e envio das propostas
Para obter uma boa avaliação, a proposta deve:

 Ser elaborada conforme orientação deste Edital e roteiro anexo;
 Ter como proponente uma entidade brasileira sem fins lucrativos, pessoa física ou
grupo informal;

 Ter como sujeitos beneficiários pessoas/grupos/entidades da agricultura familiar, povos
indígenas e comunidades tradicionais;

 Enviar a proposta dentro do prazo estabelecido.
As propostas deverão ser enviadas somente por email, com roteiro preenchido e anexado à
mensagem, para o seguinte endereço: premiojz@ispn.org.br

Prazos
Para o presente edital, os prazos definidos são os seguintes:

Envio das propostas

Serão aceitas propostas postadas por email até o dia 14 de fevereiro de 2017

Análise das propostas

01 a 03 de março de 2017

Divulgação dos resultados

08 de março de 2017 no site do ISPN
www.ispn.org.br e por e-mail

Premiação

30 de março de 2017, em Brasília, DF

Forma de análise e critérios de avaliação das propostas:
As propostas serão analisadas por uma comissão específica composta por até cinco pessoas
com atuação e conhecimento na temática (equipe do ISPN e convidados). Essa comissão terá
competência para decidir sobre casos omissos.
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Critérios de análise e avaliação
As propostas serão analisadas por meio dos critérios, descritos a seguir:



Engajamento dos segmentos a que se destinou a iniciativa e dos atores estratégicos;



Contemplar as dimensões de gênero, gerações e raça/etnia. Potencial de replicabilidade
da experiência/resultados obtidos



Influência positiva no contexto da sociobiodiversidade contemplada na experiência;



Contribuição para o fortalecimento da organização social.

Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo site do ISPN
(www.ispn.org.br), pelo telefone (61) 3327-8085 e ainda pelo e-mail: premiojz@ispn.org.br
Brasília, 13 de janeiro de 2017
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