CONVITE À PROPOSTA
PEQUENAS SUBVENÇÕES DE RESPOSTA AO COVID-19
Em 14 de abril de 2020, mais de 1,8 milhão de pessoas em todo o mundo contrataram o novo
coronavírus, COVID-19. A disseminação do COVID-19 é uma crise de saúde, mas não é apenas uma crise
de saúde. O COVID-19 ameaça criar crises sociais, econômicas e políticas devastadoras que podem
deixar cicatrizes profundas nos próximos anos - revertendo os ganhos de desenvolvimento alcançados
nos últimos 20 anos. A pandemia está se movendo como uma onda - que ainda pode colidir com os
sistemas e as pessoas menos capazes de lidar.

Resiliência em comunidades da fauna selvagem
Nos últimos anos, o surgimento de doenças infecciosas zoonóticas, como o COVID-19, aumentou
significativamente à medida que o habitat é perturbado e a exposição humana a reservatórios de
patógenos anteriormente remotos na natureza aumenta. Como os países restringem as viagens
internacionais e o movimento de pessoas para retardar a disseminação do coronavírus, muitas
comunidades experimentam insegurança devido à perda de renda gerada pelos turistas.
The Lion's Share pede propostas para subvenções Resiliência em comunidades de fauna selvagem,
que apoia iniciativas em comunidades dependentes do turismo e da renda provenientes de atividades
associadas, para suportar esse surto atual e futuro de pandemias e outros choques globais.
As pequenas subvenções (US $ 20.000 - 50.000) são desembolsadas para organizações sem fins
lucrativos nos países em desenvolvimento que buscam fundos para catalisar ações em nível
comunitário/local para proteger ecossistemas ou vida selvagem severamente ameaçados em seus
últimos redutos. Essas doações financiarão projetos locais que encontram soluções inovadoras para os
desafios da conservação da vida selvagem, além de melhorarem o bem-estar e os meios de subsistência
da população local.

Fortalecendo a resiliência das economias da fauna selvagem
O turismo comunitário e baseado na fauna selvagem pode ajudar a gerar incentivos para a
conservação. As operações de turismo com base na fauna selvagem e as empresas associadas podem
fornecer benefícios diretos que podem compensar as pressões de outras atividades menos
sustentáveis que são ambientalmente e/ou socialmente destrutivas.
Os beneficiários demonstrarão soluções que mostram como as comunidades em áreas ricas em vida
selvagem podem se tornar mais resistentes a grandes choques, como pandemias e desastres
naturais, que trazem acentuadas reduções no número de visitantes, mantendo objetivos de
conservação e meios de subsistência em paralelo para o benefício mútuo da vida selvagem e dos
ecossistemas.
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As soluções podem incluir: oportunidades alternativas sustentáveis de subsistência que possam
sobreviver a períodos de volatilidade, expansão dos fluxos de receita para indústrias de apoio à vida
selvagem, integração de modelos de agricultura sustentável no turismo baseado na natureza (por
exemplo, garantia de suprimento de comida e água para comunidades em 'tempos de inatividade'),
aprimoramento da conectividade e promover experiências virtuais de turismo da vida selvagem para
obter renda local sustentada, implementar medidas rápidas, oportunas e eficazes para garantir a saúde
e a segurança da vida selvagem, promover estratégias de enfrentamento que apoiem a igualdade de
gênero e empoderem as mulheres, etc. Isso fornece uma oportunidade para evoluir o turismo baseado
na natureza abordagem à sustentabilidade e sobrevivência em tempos de crise.

Critério de seleção
Cada proposta será avaliada com base nos objetivos da subvenção descritos abaixo:
•
•
•
•
•
•

Entregar resultados concretos no prazo de um ano após a transferência do fundo;
Representar um investimento em um país em desenvolvimento em áreas com espécies e
habitats críticos com atividades de turismo atuais baseadas na natureza;
Demonstrar maiores benefícios da comunidade com maior resiliência;
Demonstrar inovação e escalabilidade (para outras comunidades);
Abordar a sustentabilidade das intervenções a longo prazo;
Forneça histórias locais envolvente.

Submissão
Incentivamos qualquer organização sem fins lucrativos interessada a enviar uma proposta usando o
modelo em anexo que descreve:
-

Antecedentes da região do projeto, incluindo as principais ameaças à vida selvagem e à
biodiversidade e informações socioeconômicas;
Operações atuais de turismo com base na vida selvagem e/ou empresas relacionadas ao
turismo;
Atividades propostas a serem financiadas com resultados claros e como os resultados tornarão
as comunidades mais resilientes;
Cronograma para conclusão do projeto;
Parceiros de implementação (se houver);
Montante do financiamento solicitado;
Informações orçamentárias.
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Como aplicar
Por favor envie a proposta usando o modelo em anexo com todos os documentos justificativos ao
Secretariado de Ações do Leão em TheLionsShare@UNDP.org, até 17:00 EST, 15 de maio de 2020.

______
Sobre The Lion’s Share: Os animais são usados em publicidade há mais de 150 anos e aparecem em aproximadamente 20%
de todos os anúncios que vemos. De forma alarmante, os animais mais populares usados nessas campanhas publicitárias
estão em perigo ou ameaçados e enfrentam um futuro precário. Com mais de 1 milhão de espécies em risco de extinção
em décadas, nosso planeta está em crise e o risco de perder espécies icônicas nunca foi tão alto. The Lion's Share apresenta
um mecanismo inovador que envolve marcas e anunciantes globais nos esforços globais de conservação. O Fundo, organizado
pelo PNUD, incentiva as empresas do setor privado a contribuir com 0,5% de seus gastos com mídia em anúncios com animais
para financiar projetos de conservação e bem-estar animal em todo o mundo. The Lion's Share é uma maneira simples de
fazer uma diferença poderosa.
Visita: https://www.thelionssharefund.com/content/thelionssharefund/en/home/

