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SELEÇÃO DE REGIÕES

Organização de encontro com a Delegação da UE no
país e Autoridades Nacionais relevantes (incl. DG
REGIO)

SELEÇÃO DE REGIÕES C3
Encontro com
Autoridades Nacionais da
LAC e Delegação da UE no
país

Avaliação das Regiões LAC
pré-selecionadas

Lançamento da
Chamada competitiva
para Regiões da UE

 Introdução do
IUC-LAC e do C3

 Submissão do
questionário requerido
pelas regiões LAC préselecionadas

 Refinamento e
aprovação do
texto da
chamada com
LAC

 Pré-selecionar
potenciais
regiões LAC para
colaboração
 Definir e acordar
os próximos
passos

 Também, articulação com
autoridades regionais e
submissão de carta de
compromisso
 Requisição de mais
informações pelo time
IUC-LAC se for o caso e
preparo de chamada
competitiva para regiões
da UE

 Lançamento no
1o dia de cada
mês
 Prazo de 3
semanas, com 1
semana de
extensão se
requerida

Selecão dos pares
UE-LAC

 Avaliação das
aplicações da UE
(mínimo 3) pelo
time IUC-LAC
 Validação da
decisão com
Delegação da UE
no país, DG
REGIO, FPI, e
região LAC
interessada
 Definição dos
pares EU-LAC

CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO C3

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO C3












Acordo com o governo nacional da LAC alinhado com a DG Regio
Região demonstra interesse através da assinatura de uma carta
compromisso
Indica uma pessoa contraparte na região para um contato contínuo
com o projeto
Envolvimento de recursos nacionais e locais
Capacidade de envolver as partes interessadas (empresas, pesquisa,
tecnologia) na região
Iniciou ou está comprometida a elaborar e implementar um
Apoio à coordenação entre os diferentes setores da região (hélice
quíntupla: empresas, universidade, administração, sociedade, finanças)

Baseado nas necessidades / desafios das regiões escolhidas na LAC, serão selecionadas as
possíveis regiões com JRC-Sevilla, EURADA e o Comitê de Regiões da EU
Seleção competitiva baseada na possível coincidência / vinculação com as regiões selecionadas
da LAC e suas necessidades / interesses

