SUBSÍDIO PRÉ-DEFINIDO:
DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES

PANORAMA
Rotarianos trabalham com instituições microfinanceiras (IMFs) em suas comunidades para criar e executar
treinamentos que aumentam o impacto dos microcréditos.
OBS.: devido às localizações geográficas das IMFs participantes, apenas pedidos em inglês e espanhol serão
considerados para esta opção de subsídio.

PARCERIA ESTRATÉGICA
A Oikocredit é a maior fornecedora privada de fundos ao setor de microfinanças. Ela
outorga empréstimos a instituições microfinanceiras e diretamente a cooperativas,
organizações de comércio justo e empresas de pequeno e médio porte de países em
desenvolvimento.
LOCAL
Uruguai, Índia e Filipinas
ELEGIBILIDADE
Clubes e distritos qualificados localizados no país do projeto e próximos a IMFs participantes podem solicitar
este subsídio.
PERFIS DAS IMFs - URUGUAI
IMF
Escritório(s)

Federación
Uruguaya de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(FUCAC)

Montevidéu

Microfinanzas
del Uruguay S.A.
(MICROFIN)

Montevidéu

Estados/Cidades
em que opera

Tipos de beneficiários

Montevidéu

52% mulheres
100% em zonas urbanas

Os responsáveis pelo
empréstimo viajam
ao sul e leste do
Uruguai para atender
aos beneficiários









Aeropuerto
Atlantida
Ciudad de la
Costa
Las Toscas
Maldonado
Montevidéu
Pando
Tala

Donos de micro e
pequenas empresas com
renda inferior à média
nacional
65% mulheres
100% em zonas urbanas
Microempresas = até 10
funcionários
Pequenos negócios
familiares
(ambulantes, fazendeiros,
donos de bancas de frutas
e verduras)

Metas
organizacionais /
Ideias de projetos
 Treinamento financeiro
 Recursos de informática

 Desenvolvimento e
comercialização de
produtos agrícolas

PERFIS DAS IMFs - ÍNDIA
IMF
Escritório(s)

Estados/Cidades
em que opera

Tipos de beneficiários

Metas
organizacionais /
Ideias de projetos

Bullock-Cart
Workers
Development
Association
Finance Limited
(BFL)

Villupuram

Tamil Nadu:

Cuddalore

Madhagadipet

Madapattu

Murukkeri

Panruti

Puducherry

Rasapalayam

Thirukkanur

Tindivanam

Vadalur

Valavanur

Villupuram

85% mulheres
37% em zonas rurais
36% em zonas semiurbanas
27% em zonas urbanas

 Criação de empresas
 Desenvolvimento de
negócios já existentes
 Igualdade entre os
sexos/capacitação de
mulheres
 Educação de adultos
 Geração de empregos

Community
Development
Centre (CDC)

Theni

Tamil Nadu:

Theni

Madurai

Dindigul

Trichy

Tanjore

Coimbatore

Pudukottai

100% mulheres
30% em zona rural
40% em zona semiurbana
30% em zona urbana

 Criação de empresas
 Desenvolvimento de
negócios já existentes
 Geração de empregos
 Educação de adultos
 Igualdade entre os
sexos/capacitação de
mulheres

Paras Capfin

Mumbai (Andheri)

Maharashtra:

Mumbai

Pune

Thane

78% mulheres
100% em zonas urbanas

 Desenvolvimento de
negócios já existentes
 Formação profissional
 Treinamento
administrativo
 Treinamento financeiro
 Igualdade entre os
sexos/capacitação de
mulheres
Educação de adultos
 Desenvolvimento de
negócios já existentes
 Geração de empregos
 Formação profissional
 Igualdade entre os
sexos/capacitação de
mulheres
 Treinamento
administrativo
Treinamento financeiro
 Criação de empresas
 Desenvolvimento de
negócios já existentes
 Igualdade entre os
sexos/capacitação de
mulheres

Seções da sociedade que
são mais fracas nos
aspectos socioeconômicos,
mas mostram atividade
econômica razoável

Sarala Women
Welfare Society

Haora

Bengala Ocidental:
aproximadamente 60
filiais

100% mulheres
19% em zonas urbanas
54% em zonas periurbanas
27% em zonas rurais

Suryoday Micro
Finance Pvt Ltd

Pune (filial Shivaji
Nagar)

Maharashtra:

Mumbai

Pune

100% mulheres

Tamil Nadu: Salem

Trichy

PERFIS DAS IMFs - FILIPINAS
IMF
Escritório(s)

Ahon Sa Hirap
Inc. (ASHI)

Quezon City

Estados/Cidades
em que opera

Tipos de beneficiários

Rizal:
Antipolo Binangonan
Morong
Talim
Tanay

100% mulheres

Sul da zona
metropolitana de
Manila

Alalay sa
Kaunlaran Inc.
(ASKI)

Cabanatuan City

Bulacan:

Plaridel

San Miguel

San Rafael
Cagayan:

Aparri

Tuguegarao
Isabela:

Alicia

Cauayan

Ilagan

Roxas

Santiago

Tumauini
Nueva Ecija:

Cabanatuan

Cabiao

Gapan

Guimba

Palayan

Rizal

San Jose City

Talavera
Nueva Vizcaya:

Bambang

Solano

50% das pessoas mais
carentes dentre aqueles
que vivem abaixo da linha
da pobreza
A maioria em zonas rurais,
mas algumas em zonas
urbanas
85% em zonas rurais

Metas
organizacionais /
Ideias de projetos
 Serviços para
desenvolvimento das
empresas resultantes do
programa
microfinanceiro
 Treinamento financeiro
 Treinamento em
marketing e
financiamento
convencional

 Desenvolvimento e
comercialização de
produtos agrícolas
 Serviços para
desenvolvimento das
empresas resultantes do
programa
microfinanceiro
 Treinamento financeiro
básico e educação

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
 Este subsídio não pode ser usado para pagamento de dinheiro aos beneficiários. O projeto
financiado pelo subsídio apoiará treinamento empresarial aos beneficiários ou beneficiários em
potencial das instituições microfinanceiras (IMFs).
 O clube ou distrito deve trabalhar ativamente com a IMF em todas as etapas do projeto, incluindo
condução de avaliação das necessidades, criação de materiais de treinamento e implementação do
treinamento.
 Os participantes deverão prestar exames antes e depois do treinamento para determinar o quanto
aprenderam.
OUTORGA E VALOR DO SUBSÍDIO
Aproximadamente quatro subsídios de US$20.000 a US$50.000 serão outorgados por ano rotário.
PANORAMA DETALHADO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO
VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE
1.) Rotarianos interessados, localizados próximos a uma instituição microfinanceira parceira (IMF),
analisam os perfis das IMFs, as considerações importantes e os termos e condições para outorga de
subsídio.
2.) Um rotariano seleciona uma IMF a que pode chegar por meio de uma curta viagem, e envia a
verificação de elegibilidade preenchida em nome do clube ou distrito parceiro. A verificação de
elegibilidade deve incluir a distância até a IMF e descrever as habilidades do clube ou distrito em
treinamento empresarial ou experiência com microfinanças.
3.) Os funcionários da Fundação Rotária analisam as verificações de elegibilidade por ordem de chegada.
PEDIDO
4.) A Fundação apresenta o contato principal do clube/distrito parceiro ao contato da IMF. O
clube/distrito e a IMF formam uma parceria para realizar o projeto e o formulário de pedido é
disponibilizado.
5.) O clube/distrito parceiro indica as atividades planejadas para o projeto com a IMF, incluindo
avaliação de necessidades e plano de implementação.
6.) O clube/distrito parceiro preenche o pedido e envia o formulário eletronicamente dentro de 90 dias
depois da verificação de elegibilidade ser aceita pela Fundação.
ANÁLISE E APROVAÇÃO
7.) Os funcionários da Fundação analisam o pedido.
8.) Depois de aprovado o pedido, os funcionários da Fundação notificam o clube/distrito parceiro que as
atividades do projeto podem começar.
9.) O pagamento é recebido dentro de algumas semanas.
10.) O clube/distrito parceiro envia relatórios intermediários a cada 12 meses, e um relatório final dentro
de dois meses do encerramento da atividade.

