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LISTA DE ABREVIAÇÕES
AHK - Deutsch-Brasilianische Industrie und Handelskammer - Câmera de Comércio e
Indústria Brasil - Alemanha
BMZ - Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Ministério federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha
CO2 - Dióxido de carbono
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
GEE - Gases do efeito estufa
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - Agência Alemã
de Cooperação Internacional
ICT - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
IEA - International Energy Agency - Agência Internacional de Energia
H2 - Hidrogênio
MME - Ministério de Minas e Energia do Brasil
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento
PtX - Power to X - é um termo que abrange uma série de caminhos de conversão,
armazenamento e reconversão energética que usam energia elétrica excedente e
renovável.
TRL - Technology Readiness Level - Níveis de Prontidão de Tecnologia
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1. CONTEXTO
Diante da crescente preocupação mundial para conter as mudanças climáticas e os seus
efeitos no planeta, os países vêm firmando compromissos de redução de emissões de CO2.
Alinhado a isso, o governo brasileiro, sexto maior emissor de CO2 do mundo, se
comprometeu em reduzir suas emissões em 37% até 2025, e em 43% até 2031.
Apresentando também, metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa (GEE) em 55% até 2050.
É sabido que uma das principais formas de evitar o aumento da concentração de CO2 na
atmosfera, e seus consequentes efeitos para o planeta e sociedade é por meio do uso de
fontes de “energia limpa”, ou seja, que não se utilizam de combustíveis fósseis. O Brasil
já possui 83% da sua matriz elétrica proveniente de energias renováveis, ocupando, por
esse motivo, o primeiro lugar entre os países em produção de energia limpa. Isso se dá,
principalmente, às suas características geográficas e climáticas que, por sua vez, também
habilitam o potencial do País para se tornar um dos maiores produtores e exportadores de
Hidrogênio Verde (H2), uma das principais apostas para a eliminação dos combustíveis
fósseis da matriz energética global.
A energia renovável é a fonte mais competitiva no Brasil e seus custos de geração estão
entre os mais competitivos do mundo. Com um enorme potencial de expansão, o Brasil
poderá desempenhar um papel importante na produção global de hidrogênio verde e
produtos derivados das tecnologias Power to X (PtX), abrindo um novo e promissor
mercado para a Alemanha e outros países europeus. Além disso, o desenvolvimento de
uma demanda nacional no futuro para produtos derivados de PtX nos setores agrícola,
industrial e de transporte também é visto como promissor para ajudar o Brasil a atingir
suas próprias metas ambiciosas de redução de GEE.
É importante mencionar também que o desenvolvimento de uma economia verde de
hidrogênio no Brasil envolve oportunidades significativas para o desenvolvimento
econômico - especialmente para regiões de baixa renda como a do nordeste do país. A
região tem o maior potencial de radiação solar e eólica do país e já está sendo cogitada
por várias empresas internacionais para construção de plantas de produção de Hidrogênio
Verde, oferecendo desenvolvimento econômico e geração de empregos.
Devido a esse seu potencial, o Brasil ocupa uma posição de destaque no que tange uma
parceria estratégica para a Alemanha no fornecimento de hidrogênio verde. Por isso, em
2020, após o lançamento da estratégia alemã de hidrogênio verde, o governo brasileiro,
por meio de carta do ministro de Minas e Energia no Brasil (MME), ao Ministério federal
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ), reafirmou o alto
interesse do País em fazer parceria com a Alemanha para desenvolver uma economia
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verde de hidrogênio no Brasil, além de fomentar as atividades de P&D em ambos os
países. Uma vez que, impulsionado pelo estabelecimento de metas ambiciosas de
descarbonização da economia mundial, o hidrogênio verde vem motivando uma previsão
de investimentos na casa de bilhões de dólares, ainda na próxima década.
No entanto, o mercado de H2 utilizado na aplicação Power to X (PtX) ainda precisa ser
desenvolvido no Brasil, o que é uma enorme oportunidade para empresas, instituições de
P&D e startups.
Para dar suporte a alavancagem do mercado de hidrogênio verde no Brasil, o governo
alemão lançou o Programa iH2 Brasil, com o objetivo de fortalecer o Ecossistema
Brasileiro de Hidrogênio Verde e PtX de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e
Empreendedorismo, criando soluções para geração, distribuição e aplicação de
Hidrogênio Verde e contribuindo para o desenvolvimento de uma economia em torno
deste energético no Brasil.
O referido Programa visa aumentar e apoiar o interesse de empreendedores pelo
Hidrogênio Verde, fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro e criar soluções
tecnológicas para melhorar a geração, distribuição e aplicação em diferentes setores da
economia.
Dentro deste contexto, o Programa iH2 Brasil apoiará 9 projetos de P&D no período de
2022-2023 por meio do lançamento de 3 (três) Editais de Seleção de Projetos de P&D
orientados a criação de novas tecnologias e soluções, promovendo e auxiliando
universidades e instituições de P&D no caminho da inovação e da sustentabilidade,
criando uma percepção positiva do esforço de descarbonização da sociedade brasileira.
Para implementação deste desafio, a AHK Rio, vem por meio deste Edital apresentar as
condições, requisitos e benefícios destinados aos públicos que poderão participar da 1º
Edital de Seleção de Projetos de P&D voltados para o desenvolvimento de pesquisas para
a geração, distribuição e a aplicação do Hidrogênio Verde, contribuindo para o
desenvolvimento de uma economia renovável e sustentável no Brasil.
2. DEFINIÇÕES
Hidrogênio Verde: é aquele produzido com eletricidade oriunda de fontes de energia
limpas e renováveis, como as de matriz hidrelétrica, eólica, solar e provenientes de
biomassa, biogás etc. Ou seja, ele é carbono zero: obtido sem emissão de CO2.
Cadeia de valor do H2 Verde: no Brasil também inclui institutos de pesquisa na área de
biomassa e etanol, que tem uma pegada líquida zero de carbono e poderia ser um
importante pilar da estratégia brasileira de Hidrogênio Verde.

Câmara Rio de Janeiro Tel/Fax.: (+55 21) 2224 2123 • E-mail: info@ahk.com.br • Internet: https://brasilien.rio.ahk.de/pt/
Av. Graça Aranha 1 • BR 20030-002 Rio de Janeiro • Utilidade Pública • CNPJ 33.752.767/0001-26

PtX: Power-to-X, Neste Edital o termo é usado no âmbito de geração de Hidrogênio
Verde, que explica a transformação da energia elétrica renovável em outras formas de
aproveitamento usando o hidrogênio como um vetor. Exemplo: PtL – Power-to-Liquid:
Produção de combustíveis sintéticos através de Hidrogênio Verde.
TRL: Technology Readiness Level (Nível de Maturidade Tecnológica) é definido na
Norma NBR ISO 16290:2015 como uma escala de 1 a 9 utilizada para verificar o status
de amadurecimento tecnológico de uma solução. O nível 1 diz respeito ao início das
pesquisas, enquanto o nível 9 significa que o elemento está pronto e sendo
operacionalizado ou comercializado.
Inovação: considera-se inovação a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no
ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que
compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço
ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade
ou desempenho (art. 2º, inciso IV, lei 10.973/2004).
3. PÚBLICO-ALVO
O público alvo do presente Edital de Seleção de Projetos de P&D são pesquisadores
vinculados a Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) sem fins
lucrativos (BENEFICIÁRIA), definidas como: órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada
de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou
processos (Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016).
4. OBJETIVO
O presente Edital tem por objetivo apresentar os critérios para proposição e seleção de
projetos de P&D para apoiar com recursos não reembolsáveis o desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas, produtos, serviços e processos na área de Hidrogênio Verde,
de maneira a incentivar a inovação, trazer avanços tecnológicos e conhecimento para o
setor no âmbito do Programa iH2 Brasil. Serão considerados projetos de pesquisa e
desenvolvimento aqueles que tenham temas alinhados aos desafios propostos e possuam
níveis de maturidade tecnológica (TRL - Technology Readiness Level) mínimo de sua
solução igual ou maior que 3.
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5. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se selecionar e subsidiar 3 propostas de projeto de P&D que estejam alinhadas
com as expectativas do presente Edital de Seleção de Projetos de P&D para participar do
Programa iH2Brasil.
6. TEMAS/DESAFIOS
No âmbito deste Edital, serão apoiados projetos relacionados aos seguintes temas:
6.1. Produção de hidrogênio verde
Atualmente, o hidrogênio verde chega a custar 3 vezes mais que o hidrogênio produzido
a partir de combustíveis fósseis. Porém, o crescente investimento em energias renováveis
(com destaque para eólica e solar), junto de uma evolução tecnológica, tem permitido
uma diminuição no custo de produção deste vetor energético. O Brasil possui uma matriz
energética composta por 85% de energia renovável — principalmente proveniente de
usinas hidrelétricas, mas com presença crescente de energia eólica, solar e de biomassa,
podendo desta forma oferecer um dos preços mais competitivos de Hidrogênio Verde de
todo mundo.
Neste cenário, o Programa iH2 Brasil busca soluções inovadoras para a produção de
hidrogênio verde no Brasil. Tais soluções podem focar em diferentes formas para atender
esta frente, tendo como exemplo:
o Novas rotas tecnológicas e suas formas de produção;
o Novos modelos de negócio e de produção;
o Melhoria das formas de produção já existentes;
o Sistemas de monitoramento e otimização de desempenho;
o Utilização de recursos digitais e de inteligência artificial como contribuição para o
tema;
6.2. Logística/distribuição do hidrogênio verde
Dentre os fatores atuais mais desafiadores que tornam os processos logísticos do
hidrogênio verde insatisfatórios, estão a falta de infraestrutura de postos e canais de
distribuição (ex.: gasodutos), a falta de pontos de estocagem e armazenamento, a baixa
eficiência em vários dos modos de transporte utilizados atualmente, o elevado custo de
conversão do combustível para e pós transporte, além da falta de segurança no transporte
e armazenamento.
Diante deste contexto acima, busca-se soluções que possam trazer soluções para a
logística do Hidrogênio Verde, como por exemplo:
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o
o
o
o

Novas formas de transporte, armazenamento e conversão;
Melhoria das formas de transporte, armazenamento e conversão já existentes;
Aumento da segurança e controle em todas as etapas logísticas;
Infraestrutura de postos de abastecimento e canais de fornecimento.
6.3. Aplicações do hidrogênio verde

O uso de hidrogênio é muito comum e recorrente nos mais diversos setores da indústria,
como: refino de petróleo, siderurgia, produção de fertilizantes e energético para
mobilidade. Um dos vetores de energia com maior potencial de inovação, de acordo com
a Agência Internacional de Energia (IEA), é o hidrogênio verde, que oferece uma grande
oportunidade de descarbonização.
Diante deste contexto, busca-se soluções para aplicação do hidrogênio verde no Brasil e
sua integração com outros vetores de energia (PtX), como por exemplo:
o Novas aplicações do hidrogênio verde;
o Melhoria das aplicações já existentes;
o Sistemas de monitoramento de desempenho;
o Integração com outros vetores de energia.
7. CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPAS

DATA/PRAZO

Lançamento do Edital

14 de março de 2022

Início da submissão eletrônica das propostas

14 de março de 2022

Prazo para esclarecimentos pela AHK-Rio

08 de abril de 2022

Término do prazo para envio eletrônico de
propostas (até às 18h00 - horário de Brasília)

22 de abril de 2022

Divulgação dos Projetos selecionados para
contratação

a partir de 30 de maio de 2022

Início do processo de contratação

a partir de 01 de junho de 2022

As propostas deverão ser encaminhadas através do formulário a seguir:
https://pt.surveymonkey.com/r/W6KJKX3.
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Serão consideradas válidas somente as propostas de projeto recebidas via preenchimento
do formulário online até a data e hora estipuladas. Não serão aceitas propostas de projeto,
em qualquer hipótese, posterior ao prazo, ainda que tenham sido despachadas,
endereçadas, e/ou enviadas posteriormente à data limite e em outros meios não oficiais.
Assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem formalmente
solicitados pela AHK Rio.
A AHK Rio não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de
eventuais problemas técnicos e/ou congestionamentos das linhas de comunicação.
8. COMO PARTICIPAR






Leia atentamente este regulamento e seus anexos;
Leia o briefing dos desafios lançados no site da iniciativa
https://www.h2verdebrasil.com.br/
Realize o prenchimento do formulário online disponivel em
https://pt.surveymonkey.com/r/W6KJKX3, conforme as descrições apresentadas
neste edital e seus anexos;
Em caso de dúvidas e esclarecimentos no processo de inscrição, consulte o
material de apoio disponível no site da iniciativa ou entre em contato por email:
ih2brasil@ahk.com.br.

9. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
As propostas poderão ser encaminhadas apenas por pesquisadores vinculados a ICTs,
desde que cumpram os seguintes requisitos:
9.1. São elegíveis para participar como entidade executora:
9.1.1. Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública;
9.1.2. Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) privadas, desde que
caracterizadas como sem fins lucrativos;
9.1.3. As ICTs públicas deverão, preferencialmente, apresentar proposta em parceria
com fundação de apoio que, neste caso, atuará obrigatoriamente como convenente;
9.1.4. As instituições de ensino federais deverão observar o teor da Lei 8.958/94, no
caso da proposta de projeto prever execução administrada por instituição de apoio;
9.1.5. Uma mesma Fundação de Apoio ou ICT poderá participar de mais de uma
proposta, desde que não possua o mesmo pesquisador como responsável pela
proposta.
9.1.6. Instituições sem fins lucrativos que não tenham outros projetos subsidiados pela
GIZ, no âmbito do Programa H2 Brasil.

Câmara Rio de Janeiro Tel/Fax.: (+55 21) 2224 2123 • E-mail: info@ahk.com.br • Internet: https://brasilien.rio.ahk.de/pt/
Av. Graça Aranha 1 • BR 20030-002 Rio de Janeiro • Utilidade Pública • CNPJ 33.752.767/0001-26

9.1.7. O pesquisador responsável pelo projeto selecionado para o recebimento do
subsídio em uma edição não poderá participar das demais edições seguintes do
Programa.
9.2. São elegíveis para participar como pesquisador responsável:
9.2.1. Possuir no mínimo 18 anos;
9.2.2. Comprovar residência no Brasil;
9.2.3. Possuir vínculo empregatício com a ICT executora;
9.2.4. Titulação mínima mestre com ênfase em energias renovavéis ou áreas correlatas;
9.2.5. Ser o responsável pela elaboração e execução da proposta, envio da
documentação, seleção e acompanhamento dos itens financiáveis, envio de relatório
e prestação de contas;
9.2.6. O pesquisador poderá submeter apenas uma proposta na função de coodernador
e integrar como membro de equipe outras propostas, desde que não ocorra
duplicidade de pagamentos de recursos humanos ou bolsas dentro do Programa;
9.2.7. Ter a proposta convalidada pela instituição à qual se vincula;
9.2.8. Comprovação de pelo menos 2 anos de experiência em projetos direta ou
indiretamente relacionados aos elementos da cadeia de valor do H2 verde, inovação
e P&D;
9.2.9. Todo coordenador ou pesquisador do projeto de P&D deverá ter seu currículo
cadastrado no Sistema Eletrônico de Currículos da Plataforma Lattes que pode ser
acessado no endereço eletrônico: https://lattes.cnpq.br/. O que possibilitará a
análise curricular dos mesmos, caso necessário.
10. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
10.1. Cada proposta apresentada pela proponente deverá se concentrar em apenas um
dos temas e desafios previstos no Item 6.
10.2. O subsídio financeiro máximo a ser requerido é de $150.000 Euros (cento e
cinquenta mil euros), a serem convertidos em moeda nacional, na data do repasse
pela AHK Rio,
subsidiados pela GIZ, para a realização de pesquisas e
desenvolvimento e apoio técnico.
10.3. Este subsídio não implicará em aporte de contrapartida financeira ou econômica
pela Beneficiária.
10.4. O prazo de execução do projeto deverá ser de até 12 (doze) meses, sem a
possibilidade de prorrogação.
10.5. A elaboração do orçamento para cobertura de custos e despesas deverá seguir os
valores base apresentados nos Anexos 2 e 3 para os dispêndios relativos a bolsas e
viagens.
10.6. O formulário online deverá ser preenchido em português, de forma clara e
objetiva conforme as orientações apresentadas no Anexo 1, de modo a prestar todas
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as informações solicitadas e necessárias para avaliação do projeto . Caso contrário, a
proposta será considerada inabilitada.
10.7. O orçamento para cobertura de custos e despesas (Anexo I) deverá ser apresentado
em Reais e sua equivalência em Euros, tendo como base a taxa de câmbio do dia da
elaboração da proposta.
10.8. As propostas deverão ser apresentadas através do formulário online inserindo
todos os anexos requeridos neste Edital. A não apresentação de quaisquer
documentos obrigatórios resultará no indeferimento da proposta.
10.9. Deverá ser nomeado um pesquisador responsável, que submeterá as informações
na plataforma e será o coordenador do projeto.
10.10. Os demais membros da equipe poderão ter a função de pesquisador, devendo
ser informada a titulação (Doutor, Mestre, Especialista, Superior ou bolsistas).
10.11. As propostas poderão ser individuais ou organizadas em formato de cooperação
entre ICTs, com a integração de até 3 (três) instituições (uma Executora e até duas
Co-executoras), devendo ser explicitadas as atividades a serem executadas por cada
uma das instituições. Todas as instituições partícipes deverão atender aos requisitos
de elegibilidade elencados no ITEM 4, sob pena de indeferimento da proposta e
indicar um pesquisador responsável pela cooperação.
10.12. A proponente e a executora(s) deverá(ão) realizar as atividades do projeto no
território nacional.
10.13. A AHK Rio poderá solicitar, a qualquer momento, o envio de informações
adicionais quanto à proposta e certidões para fins de validação da regularidade da
proponente.
10.14. No caso da inexistência de algum documento exigido, a proponente deverá
emitir uma declaração justificando os motivos (leis, resoluções, normas, entre
outros), a qual será será avaliada pela AHK Rio, quanto à sua pertinência.
10.15. Toda a documentação solicitada deverá ser apresentada em formato (.pdf).
Desta forma, propostas enviadas em outros formatos serão automaticamente
desclassificadas.
10.16. A responsabilidade sobre a integridade física e dos arquivos digitais é
exclusivamente da proponente. Caso seja apresentado algum erro de leitura ou
abertura de arquivos, a proposta poderá ser desclassificada pela ausência de
informações.
10.17. A AHK Rio não se responsabiliza pelos custos na elaboração de propostas.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO DA PROPOSTA
10.18. Estatuto Social/Regimento atualizado e demais alterações, caso não esteja
consolidado.
10.19. Ato de eleição/nomeação da atual diretoria.
10.20. Declaração capacidade de execução e aceite das regras do Edital (Anexo 4).
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10.21. Documento comprobatório de pelo menos 2 anos de experiência do pesquisador
responsável em projetos direta ou indiretamente relacionados aos elementos da
cadeia de valor do H2 verde, inovação, P&D ou qualificação profissional (declaração
ou Currículo Lattes).
11. DESPESAS ELEGÍVEIS
No âmbito deste Edital, para fins de utilização do subsídio a ser concedido, os seguintes
dispêndios diretamente relacionados à execução da proposta são:
11.1. Pagamento de Pessoal: vencimentos, obrigações patronais e benefícios):
restrito a pessoal próprio com vínculo trabalhista de acordo com as regras da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alocado em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (P,D&I) e, respeitando os termos apresentados no
Anexo 2.
11.2. Concessão de Bolsas de Pesquisa: no período de execução do projeto,
respeitando os termos apresentados no Anexo 2.
11.3. Materiais de Consumo e Outros: materiais de consumo para a execução do
projeto, tais como material gráfico, material de laboratório e outros.
11.4. Materiais Permanentes e Equipamentos: materiais permanentes e
equipamentos para a execução do projeto, tais como computador, ferramentas e
utensílios de laboratório e outros.
11.5. Serviços de Terceiros: serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas para
realização de serviços específicos necessários à execução do projeto, tais como a
construção e testes de protótipos e plantas piloto.
11.6. Taxa administrativa: limitada ao valor de até 10% do valor total do projeto.
11.7. Viagens e Diárias: viagens e diárias vinculadas às atividades do projeto,
considerando passagens, taxas de embarque, locação ou uso de veículos e diárias
(hospedagem e refeições) conforme apresentado no Anexo 3.
Cumpre ressaltar que os dispêndios acima mencionados deverão ser pagos dentro do
prazo de execução da proposta 12 (doze) meses, os quais deverão ser comprovados
através de documentação fiscal competente, para fins de prestação de contas, conforme
explicitado no item 19 deste Regulamento.
12. DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Os bens inventariáveis (equipamentos e outros) adquiridos com recursos do P&D,
permanecerão com a entidade executora até a conclusão do projeto. Ao final do projeto,
a AHK poderá doar ou ceder à executora mediante pedido inserido no Relatório Final do
Projeto.
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13. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU INDUSTRIAL E
UTILIZAÇÃO DE RESULTADOS
Todo e qualquer direito autoral ou de propriedade intelectual relativo a qualquer projeto
desenvolvido ou criado no âmbito deste Edital, será definido nos termos do contrato a ser
firmado.
14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação das propostas será realizada por uma Banca de Avaliação, que analisará
somente as propostas recebidas que atendam todos os critérios de elegibilidade
estabelecidos no Programa. Ao final do período de avaliação, serão realizadas as devidas
comunicações quanto às propostas selecionadas para o recebimento do subsídio
financeiro.
Os critérios da avaliação são de responsabilidade da AHK Rio, bem como o resultado da
classificação das empresas, não cabendo qualquer tipo de recurso.
Cada critério avaliativo receberá uma pontuação de 1 até 5, sendo 1 a nota mais baixa e
5 a nota mais alta. Vale ressaltar que alguns critérios possuem peso 2, considerando a
relevância deste na avaliação como um todo.
1ª ETAPA – HABILITAÇÃO
14.1. Elegibilidade das ICTs participantes
Neste item será avaliado se a instituição proponente atendeu os critérios do Edital o
pesquisador responsável integra apenas uma proposta na função de coordenador;
atendimento aos valores limites solicitados; atendimento ao prazo máximo de
execução; envio eletrônico dos anexos exigidos no momento da submissão da
proposta, na forma exigida no Edital, até a data limite).
Somente as propostas habilitadas nesta primeira etapa do Edital serão avaliadas na
segunda etapa (análise de mérito).
2ª ETAPA – ANÁLISE DE MÉRITO
14.2. Aderência da solução proposta ao desafio (peso 2);
Neste item será avaliado o grau de aderência da ideia apresentada em relação ao
desafio proposto.
14.3. Inovação da solução (peso 2);
Neste item será avaliado as melhorias e/ou o quão inovadora é a proposta de projeto
apresentada pelo proponente em relação ao desafio e ao contexto brasileiro.
14.4. Igualdade de gênero (peso 1):
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Neste item, será avaliada a composição da equipe do projeto (a relação de homens e
mulheres e suas respectivas designações).
14.5. Viabilidade de execução (peso 2):
Neste item, será avaliado o quão viável é a proposta apresentada.
14.6. Impacto socioambiental do projeto (peso 2):
Neste item, será avaliado o potencial de impacto positivo que a ideia proposta poderá
trazer para o meio ambiente e para sociedade.
14.7. Composição da equipe proposta para a solução apresentada (peso 1):
Neste item será avaliado a qualificação técnica da equipe executora e experiência dos
participantes em projetos de inovação e projetos na cadeia de valor do H2 verde
(experiência e trabalho anterior relevante).
14.8. Potencial dos resultados do projeto (peso 3):
Neste item será avaliado o potencial de sucesso e impactos do projeto para o setor de
hidrogênio verde no Brasil.
Em caso de empate de uma ou mais propostas, o desempate observará a seguinte ordem:
a) Maior nota no critério “Potencial dos resultados do projeto”;
b) Maior nota no critério “Inovação da solução”.
A classificação das propostas nesta etapa não garante a sua contratação.
Caso a avaliação de mérito conte com a colaboração de consultores externos, estes
firmaram termo de sigilo e confidencialidade, bem como de ausência de qualquer
interesse nos projetos ou vínculo com as proponentes/executoras das propostas.
15. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A publicação dos resultados será realizada a partir do dia 30 de maio de 2022 no Portal
Hidrogênio Verde ( https://www.h2verdebrasil.com.br/).
16. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Apresenta-se os requisitos para a celebração do contrato. Caso a ICT ou o coordenador
da proposta não cumpram todos os requisitos, a proposta será desclassificada.
16.1. A existência de qualquer inadimplência do coordenador ou da instituição
responsável com órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal,
direta ou indireta, poderá constituir fator impeditivo para a formalização do
instrumento de repasse de recursos;
16.2. As ICTs deverão apresentar os documentos abaixo atualizados quando forem
solicitados pela AHK Rio no momento da formalização do termo de convênio;
16.2.1. Cópia de Termo de Nomeação do responsável atual pela instituição;
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16.2.2. Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do pesquisador responsável
pela execução do Projeto;
16.2.3. Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União; Certidões das Receitas Estadual e Municipal da ICT;
16.2.4. Cópia do Estatuto Social;
16.2.5. Cópia do cartão do CNPJ;
16.2.6. Certidões de Débitos Trabalhistas;
16.2.7. As instituições que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
neste Edital ou não comprovarem a sua capacidade para a execução do projeto, serão
desclassificadas;
16.2.8. A AHK Rio encaminhará as minutas de convênio por meio eletrônico à
instituição de origem do coordenador, estabelecendo, desde já, o prazo de até 8 (oito)
dias úteis para devolução das mesmas assinadas, bem como, dos demais documentos
solicitados, sob pena de cancelamento do apoio, caso não seja formalmente
justificado.
17. COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES PARA O REPASSE DE RECURSOS
As propostas aprovadas nos termos deste Edital deverão ser contratadas no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir da divulgação do resultado.
Para utilização do subsídio financeiro no valor de $150,000.00 Euros (cento e cinquenta
mil euros), a serem convertidos em moeda nacional, na data de repasse pela AHK Rio, o
beneficiário deverá cumprir rigorosamente os requisitos para prestação de contas à AHK
Rio, como intermediária do repasse financiado pela GIZ, cujas principais informações e
condições serão apresentadas para as instituições selecionadas em um treinamento, que
será ministrado pela AHK Rio, de acordo com condições especificadas no contrato a ser
firmado. O beneficiário deverá utilizar a subvenção exclusivamente para os custos reais
incorridos no âmbito do desenvolvimento do Projeto, em conformidade com o orçamento
a ser proposto, contemplando as seguintes rubricas orçamentárias:
Tipo de Despesa/Custo
1.

Custos de Pessoal

2.

Serviços de Terceiros

3.

Despesas de Viagens

4.

Equipamentos e materiais

5.

Materiais de consumo

6.

Taxa de Administração (até 10%)
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O repasse financeiro será realizado em 3 (três) parcelas de acordo com o cronograma de
desembolso a ser apresentado pelo proponente, que podem ser distribuídas da seguinte
forma:


Primeira parcela: Até 80% na assinatura do contrato.
 Segunda parcela: No 7º mês de execução do contrato, após entrega e aprovação
das prestações de contas e dos Relatórios Trimestrais de Execução do Projeto.
 Terceira parcela: 10% do valor total do contrato, após entrega e aprovação de
todas as prestações de contas e do Relatório Final de Execução do Projeto.

A Instituição deverá apresentar a prestação de contas e respectivos comprovantes,
acompanhados do Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro do Projeto
trimestralmente à AHK-RIO.
Destacamos que para a liberação da segunda parcela a Instituição deverá comprovar por
meio da prestação de contas que utilizou no mínimo 80% do valor repassado
anteriormente.
A utilização indevida dos recursos aprovados no plano de trabalho e não aprovação na
prestação de contas poderá implicar na devolução dos recursos não aprovados.
Somente a partir da aprovação do relatório de acompanhamento do projeto, a Beneficiária
poderá emitir e apresentar a Nota Fiscal, para pagamento na segunda parcela.
O Relatório Final e de Acompanhamento Trimestral do Projeto deverá conter as seguintes
informações:
● Os resultados das atividades desenvolvidas no Projeto deverão ser apresentados
através de indicadores de desempenho, previamente indicados no formulário de
apresentação de propostas.
● Descrição das atividades concluídas, incluindo quais foram os participantes,
resultados e evidências como fotos etc.
● Apresentação de atividades planejadas e executadas.
● Avaliação sobre os benefícios a serem auferidos para a transição energética com
a utilização do hidrogênio verde.
18. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento técnico dos projetos apoiados será realizado de acordo com as metas
e resultados parciais a serem alcançados em cada período, de acordo com o cronograma
de execução. Durante o desenvolvimento do Projeto deverão ser elaborados pela
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Instituição selecionada relatórios de acompanhamento dos marcos do projeto (modelo
será disponibilizado) a serem encaminhados à AHK Rio, de modo como forma de
prestação de contas à GIZ, bem como a entrega de todos os comprovantes de gastos
incorridos.
Será necessária a devida autorização prévia da AHK Rio para publicação e produção de
materiais bibliográficos, na forma de artigos, trabalhos acadêmicos, para congressos e
eventos científicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto do Projeto.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital
podem ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: email:
ih2brasil@ahk.com.br, os quais serão respondidos em até 3 (três) dias úteis.
19.2. Os participantes do Edital se responsabilizarão pela autenticidade das
informações apresentadas no formulário de inscrição.
19.3. Os participantes do Edital estão de acordo que suas informações cadastrais sejam
mantidas em um diretório com acesso restrito à organização e às instituições da
iniciativa.
19.4. Os selecionados neste Edital se comprometem a participar de todas atividades
estabelecidas, bem como das reuniões agendadas, podendo, caso contrário, ter a
proposta anulada.
19.5. Os selecionados se comprometem a respeitar todas as informações e requisitos
presentes neste documento.
19.6. A divulgação dos resultados e conhecimentos adquiridos, em decorrência do
desenvolvimento do projeto a que se refere a este Edital, dependerá de acordo a ser
firmado entre as Partes.
19.7. As informações específicas de cada Parte, disponibilizadas para
desenvolvimento do objeto deste contrato, somente poderão ser divulgadas com o
consentimento prévio e formal da mesma.
19.8. A gestão interna da AHK Rio visa promover a equidade de oportunidade e de
perspectivas, independente da identidade de gênero, orientação sexual, etnia,
condição de saúde, origem social, religião ou idade. A diversidade de seu pessoal,
assim como um ambiente corporativo regrado pelo respeito e apreço mútuos,
representa para a AHK Rio um sinal de êxito e excelência em seu trabalho. Assim, a
instituição selecionada deverá respeitar a diversidade de gênero, orientação sexual,
etnia, condição de saúde, classe social, religião e idade e assumir atitudes que, com
efeito multiplicador, ajudará a promover a igualdade entre os diversos atores
envolvidos.
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ANEXO 1
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título:
Descrever o nome da proposta do projeto (até 300 caracteres)
Entidade(s) participante(s) do projeto
Instituição Proponente:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Entidade(s) Executora(s)
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Dados do Pesquisador responsável
Nome completo:
CPF:
Telefone:
E-mail:
Fase da cadeia de inovação:
Marcar com um X qual fase da cadeia de Inovação o projeto se enquadra:
( )Pesquisa aplicada ( )Desenvolvimento experimental ( )Lote pioneiro
Tipo de produto:
Marcar com um X qual o tipo de produto resultante do projeto
( )Processos, metodologias e procedimentos ( )Protótipos, piloto, cabeça-de-série
Palavras-chave:
Inclua de 3 a 5 palavras chaves.
Duração do Projeto:
Descrever o tempo em meses de duração do projeto
Valor Global do Projeto:
Apresentar o valor total do projeto
Desafio:
Marcar com um X qual desafio o projeto atende
( ) Produção de hidrogênio verde
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( ) Logística/distribuição do hidrogênio verde
( ) Aplicações do hidrogênio verde
PLANO DE TRABALHO
Justificativa (até 5000 caracteres com espaços)
Apresentar uma visão geral do contexto em que o projeto está inserido. Informar qual o
problema, necessidade ou a oportunidade que justifica e motiva a realização do projeto.
Qual o setor ou mercado que o projeto atende?
Objetivo (até 2500 caracteres com espaços)
Descrever o objetivo do projeto (geral e específicos).
Resumo Publicável (até 1500 caracteres com espaços)
O conteúdo desse campo será publicado pela AHK Rio para informar a sociedade sobre
os projetos apoiados. O texto deve ser de caráter informativo sem revelar dados
confidenciais e estratégicos do projeto.
Descrição do projeto (até 5000 caracteres com espaços)
Descrever a inovação, melhorias ou avanço quanto ao produto principal do projeto, em
relação ao estado-da-arte. Indicar o quanto a inovação e/ou melhorias proposta é baseada
em resultados de pesquisa e desenvolvimento realizados pelas instituições.
Aplicabilidade (até 2000 caracteres com espaços)
Descrever o âmbito e abrangência de aplicação do produto principal do projeto.
Relevância (até 5000 caracteres com espaços)
Descrever a relevância do projeto para as entidades participantes, para o desenvolvimento
do setor de hidrogênio verde e transição energética do Brasil. Contribuições para
conferências/eventos do tema de transição energética, energias renováveis e Hidrogênio
Verde.
.
Impacto esperado (até 2500 caracteres com espaços)
Descrever os principais benefícios a serem gerados a partir do projeto
considerando: Impacto econômico; Impacto ambiental; Impacto social; Impacto
tecnológico.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas devem
ser considerados.
ODS 5 – Igualdade de Gênero
ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
ODS 10 - Redução das Desigualdades Inclusão social
ODS13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima
Indicadores do projeto (cada indicador até 500 caracteres com espaços)
Deverão ser inclusos no mínimo 3 resultados mensuráreis, de modo a serem utilizados
como indicadores de desempenho no relatório final do projeto.
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Responsabilidades no Projeto e Metodologia (até 10000 caracteres com espaços)
Apresentar a instituição responsável pela atividade e metodologia aplicada.
Riscos
Descrever os fatores de riscos que podem ocorrer durante o projeto como atrasos ou
impedimentos, enumerá-los e classificá-los, na tabela, quanto a probabilidade de
acontecimentos (baixo, médio, alto).
Categoria
(Técnico,
Organização e
Gestão)

Descrição do
Risco

Probabilidade de
Acontecimento
1 = baixo
2 = médio
3 = alto

Entrega
Associada

Impacto

Como será
resolvido?

Etapas
Descrever a etapa a ser executada, marcando com X a quantidade de meses de duração, o
produto esperado.
 Deve ser considerada uma etapa denominada “Workshop para divulgação dos
resultados” ao final do projeto; ressaltando a difusão tecnológica e disseminação
de conhecimentos, mostrando de que forma compartilhamento será feito
(reuniões, palestras, treinamento, manuais, vídeos, entre outros).
Descrição da
Entrega

Detalhamento da
entrega

Cronograma em meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Quadro de Custos e Despesas
Relacionar para cada tipo de custo o valor total por rubrica dos desembolsos.
 Indicar que o valor solicitado pertence ao recurso a ser aportado na primeira ou
na segunda parcela.
 Os valores solicitados devem ser apresentados em Reais e sua equivalência em
Euros, tendo como base a taxa de câmbio do dia da elaboração da proposta.
 As despesas administrativas são limitadas em até 10% do valor total do projeto.
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Quantidade Valor
Valor
(unidade
total
unitário
ou mês)
(real)

Rubrica

Parcela 1
(assinatura
Parcela 2
do
(euros)
contrato)
Valor
total

Parcela 3
(final do
projeto)
mês 12

Custos de Pessoal
Serviço de terceiros
Despesas de
viagens
Equipamentos e
materiais
Materiais de
consumo e Outros
Taxa de
Administração (até
10%)
Valor total por parcela
% das parcelas
Valor total do projeto

Quadro de Custos de Pessoal
Relacionar os integrantes da equipe e colocando o custo total de cada um e o
fracionamento mensal.
 Deve ser indicado um Coordenador da equipe de P&D, sendo o principal
responsável pela execução do projeto e deve ter formação/experiência compatível
com o tema proposto.
 Para os membros da equipe com funções de Coordenador e Pesquisador, deve ser
informada sua titulação (Doutor, Mestre, Especialista, Superior Sênior, Superior
Pleno, Superior Júnior, ou Técnico) e atualizados e mantidos disponíveis para
consulta os seus currículos na Plataforma Lattes.
 Existindo a participação de pesquisadores estrangeiros, estes deverão manter
vínculo com a instituição de pesquisa executora, sendo que as atividades de
execução do projeto deverão obrigatoriamente ocorrer no Brasil.
Nome

Função no
projeto

Quantidade Meses de
Currículo
de horas atuação no Valor total
Lattes
mensais
projeto

Titulação
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ANEXO 2
TABELA COM TIPO E VALORES PARA PAGAMENTO DE BOLSAS E DEMAIS
CUSTOS DE PESSOAL
(Referência - Tabela do CNPQ)
Obs: Não haverá pagamento de bolsas de pesquisa pelo CNPQ. As bolsas deverão estar
inclusas no projeto e serão operacionalizadas pela instituição com personalidade jurídica
competente, integrante do projeto.
Categoria/
Nível

Valor Mensal
(40 horas
semanais) R$

Possibilitar o
fortalecimento da
equipe responsável
a) ter perfil adequado à
pelo desenvolvimento
atividade a ser
Desenvolvimento de projeto de pesquisa,
desenvolvida; e b)
Tecnológico e
desenvolvimento ou
DTI
dedicar-se em tempo
Industrial - DTI inovação, por meio da
adequado às necessidades
incorporação de
do projeto
profissional qualificado
para a execução de uma
atividade específica.

A

4.000,00

B

3.000,00

C

1.100,00

Complementar a
a) não estar vinculado às
competência da equipe instituições participantes
de execução do projeto, do projeto; e b) dedicar-se
por meio da
em tempo adequado às EV
participação temporária necessidades do projeto,
de profissional
conforme definido no
qualificado
plano de trabalho.

1

5.000,00

2

3.500,00

3

2.500,00

A

6.000,00

B

5.000,00

C

4.500,00

D

4.000,00

E

3.500,00

F

3.000,00

G

2.500,00

H

1.500,00

I

800,00

Modalidade

Especialista
Visitante

Finalidade

Estimular a fixação e
capacitação no País de
recursos humanos com
destacado desempenho
Fixação e
acadêmico e
Capacitação de
tecnológico e/ou
Recursos Humanos
reconhecida
- Fundos Setoriais
competência
profissional em áreas
estratégicas e temas de
interesse dos Fundos
Setoriais.

Requisitos para o
bolsista

Sigla

Estimular a fixação e
capacitação no País de
recursos humanos com
destacado desempenho
acadêmico e tecnológico
SET
e/ou reconhecida
competência profissional
em áreas estratégicas e
temas de interesse dos
Fundos Setoriais.

Requisitos:
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DTI-A- Profissional de nível superior com, no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva
experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.
DTI-B- Profissional de nível superior com, no mínimo, 2 (dois) anos de efetiva
experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.
DTI-C- Profissional de nível superior.
EV-1- Profissional de nível superior com experiência efetiva mínima de 8 (oito) anos em
projetos de P&D, extensão inovadora ou na implantação de processos de produção e
atividades gerenciais.
EV-2- Profissional de nível superior com experiência efetiva mínima de 4 (quatro) anos
em projetos de P&D, extensão inovadora ou na implantação de processos de produção e
atividades gerenciais.
EV-3- Profissional de nível médio com experiência efetiva mínima de 3 (três) anos em
projetos de P&D, extensão inovadora ou na implantação de processos de produção e
atividades gerenciais.
SET-A- Profissional com título de doutor, na área de execução do projeto, há no mínimo
5 (cinco) anos, e com comprovada experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação.
SET-B- Profissional com título de doutor, na área de execução do projeto, há no mínimo
2 (dois) anos, e com comprovada experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação.
SET-C- Profissional com título de doutor, na área de execução do projeto, e comprovada
experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.
SET-D- Profissional com título de mestre, na área de execução do projeto, há no mínimo
5 (cinco) anos, e com comprovada experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação.
SET-E- Profissional com título de mestre, na área de execução do projeto, há no mínimo
2 (dois) anos, e com comprovada experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação.
SET-F- Profissional com título de mestre, na área de execução do projeto, e comprovada
experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.
SET-G- Profissional de nível superior com experiência compatível com a ação prevista
na Chamada.
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SET-H- Profissional de nível médio com, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência
comprovada em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.
SET-I- Aluno de nível superior com comprovada experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação
Podem ser considerados como despesas apoiáveis na execução do projeto de P&D os
seguintes itens de Recurso Humano cujo integrantes da equipe deverão ter vínculo formal
com a instituição:
CATEGORIA

CUSTO HORÁRIO (R$/hora)

Doutor
Mestre
Especialista
Superior

160,00
140,00
120,00
110,00

Os custos horários por membro da equipe apresentados no quadro acima já devem
contemplar todas as provisões, impostos, tributos e encargos previdenciários, sociais e
trabalhistas vigentes de acordo com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT.
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ANEXO 3
TABELA COM VALORES DE REFERÊNCIA PARA VIAGENS E DIÁRIAS
Item
Deslocamento Nacional (passagem de ida
e volta)
Deslocamento Internacional (passagem
de ida e volta)
Diária Nacional (Inclui: pernoite,
alimentação e deslocamento urbano)
Diária Internacional (Inclui: pernoite,
alimentação e deslocamento urbano)

Valor (R$)
R$ 1.500,00
R$ 5.000,00
R$ 500,00
$ 250,00 Euros

Câmara Rio de Janeiro Tel/Fax.: (+55 21) 2224 2123 • E-mail: info@ahk.com.br • Internet: https://brasilien.rio.ahk.de/pt/
Av. Graça Aranha 1 • BR 20030-002 Rio de Janeiro • Utilidade Pública • CNPJ 33.752.767/0001-26

ANEXO 4
DECLARAÇÃO CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E ACEITE DAS REGRAS DA
CHAMADA
O (nome da instituição), inscrito sob o CNPJ n°00.000.000/0000-00, com sede
(endereço), neste ato representado por (xxx), CPF (xxx), vem, por meio desta, declarar
que possui capacidade de executar, em todas as suas etapas e com sua própria estrutura,
o projeto de pesquisa intitulado “xxx”, apresentado ao Programa iH2 Brasil. Declara
também que possui conhecimento e acata todas as regras e prazos estabelecidos neste
edital.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.
XX, XX de XX de 2022.
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