OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.

BNDES Fundo Clima - Energias Renováveis 2017
Descrição
Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um
dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo
Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia
brasileira.
O BNDES Fundo Clima - Energias Renováveis tem como objetivo apoiar investimentos em
geração e distribuição local de energia renovável, no desenvolvimento tecnológico e na cadeia
produtiva do setor de energias renováveis.

Data Limite
28 de dezembro de 2017.

Elegibilidade
Podem solicitar:
1. Estados, municípios e Distrito Federal;
2. Entidades da administração pública indireta federal, estadual e municipal, inclusive
consórcios públicos que tenham a natureza de associação pública;
3. Empresas com sede e administração no País;
4. Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) e suas cooperativas.

Valor Financiado
O valor mínimo do financiamento é de R$3 milhões (apenas para operações realizadas nas
formas direta e indireta não automática).
A participação máxima do BNDES é de até 90% do valor dos itens financiáveis.
Podem ser financiados:
1. Desenvolvimento tecnológico de energia solar, eólica, hidráulica, biomassa e dos
oceanos, e da cadeia produtiva para a difusão do uso de energia solar e dos oceanos;
2. Projetos de energia de geração elétrica ou conversão energética a partir do uso de
biomassa, incluindo a produção e utilização de biogás para fins energéticos, excetuandose a incineração de resíduos sólidos urbanos e a cogeração a partir do bagaço de cana-deaçúcar;
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3. Projetos de geração de energia elétrica a partir da energia eólica ou hidráulica, esta até 1
MW, ambas apenas em sistemas isolados, ou a partir da energia solar e dos oceanos. Sua
abrangência territorial é nacional.

Forma de Solicitação
As solicitações de apoio devem ser encaminhadas ao BNDES pela empresa interessada ou por
intermédio da Instituição Financeira Credenciada (pública), por meio de Consulta Prévia,
preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações e enviada ao:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Área
de
Planejamento
Departamento
de
Prioridades
Av.
República
do
Chile,
100
Protocolo
20031-917 Rio de Janeiro-RJ

-

-

BNDES
AP
DEPRI
Térreo

Contatos
Fale Conosco

Home Page
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-fundoclima/fundo-clima-energias-renovaveis/

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

BNDES Fundo Clima - Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima 2017
Descrição
Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um
dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo
Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia
brasileira.
O BNDES Fundo Clima - Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima tem como objetivo apoiar
projetos que aumentem a sustentabilidade das cidades, melhorando sua eficiência global e
reduzindo o consumo de energia e de recursos naturais.
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Data Limite
28 de dezembro de 2017.

Elegibilidade
Podem solicitar:
1. Estados, municípios e Distrito Federal;
2. Entidades da administração pública indireta federal, estadual e municipal, inclusive
consórcios públicos que tenham a natureza de associação pública;
3. Empresas com sede e administração no País.

Valor Financiado
O valor mínimo do financiamento é de R$5 milhões (apenas para operações realizadas nas
formas direta e indireta não automática).
A participação máxima do BNDES é de até 90% do valor dos itens financiáveis.
Podem ser financiados:
1. Tratamento ou reciclagem de resíduos da construção civil;
2. Implantação de logística reversa e manufatura reversa;
3. Eficiência energética em prédios públicos ou em iluminação pública (quando os
beneficiários forem entes públicos) e implantação da cadeia de lâmpadas de LED/OLED;
4. Implantação de centros de inteligência de informações que contemplem diferentes
sistemas integrados e que permitam a tomada de decisões e realização de ações;
5. Cadeia produtiva de equipamentos e sistemas para redes elétricas inteligentes (Smart
Grid).

Forma de Solicitação
As solicitações de apoio devem ser encaminhadas ao BNDES pela empresa interessada ou por
intermédio da Instituição Financeira Credenciada (pública), por meio de Consulta Prévia,
preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações e enviada ao:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Área
de
Planejamento
Departamento
de
Prioridades
Av.
República
do
Chile,
100
Protocolo
20031-917 Rio de Janeiro-RJ

Contatos
Fale Conosco

-

-
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Home Page
BNDES Fundo Clima - Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

BNDES Fundo Clima - Projetos Inovadores 2017
Descrição
Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um
dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo
Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia
brasileira.
O BNDES Fundo Clima - Projetos Inovadores tem como objetivo apoiar projetos inovadores
relacionados aos empreendimentos apoiáveis nos demais subprogramas do Programa Fundo
Clima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mobilidade Urbana;
Máquinas e Equipamentos Eficientes;
Energias Renováveis;
Resíduos Sólidos;
Carvão Vegetal;
Combate à Desertificação;
Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima;
Florestas Nativas;
Gestão e Serviços de Carbono.

Data Limite
28 de dezembro de 2017.

Elegibilidade
Pessoas jurídicas de direito privado e público com sede e administração no País podem solicitar.

Valor Financiado
O valor mínimo do financiamento é de R$1 milhão.

OPORTUNIDADES
A participação máxima do BNDES é de até 90% do valor dos itens financiáveis.

Forma de Solicitação
As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES por meio de Consulta Prévia, preenchida
segundo as orientações do Roteiro de Informações, e enviada ao:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Área
de
Planejamento
Departamento
de
Prioridades
Av.
República
do
Chile,
100
Protocolo
20031-917 Rio de Janeiro-RJ

-

-

Contatos
Fale Conosco

Home Page
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-fundoclima/fundo-clima-projetos-inovadores/

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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