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O que é a Fundação Grupo Volkswagen?

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com

recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos duas causas

prioritárias: mobilidade urbana e comunidades sustentáveis, e mobilidade social e inclusão. Além disso, apoiamos

tecnicamente ações de responsabilidade social do Grupo Volkswagen no Brasil. Compartilhamos a vocação de mover

pessoas. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade.

O que é CIEDS?

O CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - desenvolve tecnologias sociais

que geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro, e acima de tudo, prosperidade.

Atuamos construindo redes de parceiros estratégicos comprometidos com um Brasil melhor para todos. Com foco

em gestão de excelência, em 24 anos de história, foram mais de 600 projetos realizados, 3.900 comunidades

atendidas,2.200.000 beneficiários diretos e mais de 600 parceiros envolvidos.

Qual o objetivo do Projeto Tração - Edital para Impulsionamento de Organizações Sociais?

O Tração tem como objetivo impulsionar e fortalecer Organizações Sociais mediante processo de investimento em

formação, mentoria e incentivo financeiro para que possam aperfeiçoar o desenvolvimento dos seus processos de

gestão, estruturar sua operação e ampliar seu impacto social no território.

O que o Projeto Tração oferece às Organizações Sociais selecionadas?

Serão selecionadas 28 (vinte e oito) organizações, sendo 04 (quatro) por cada polo que compõe as Áreas de

Abrangência, para participar de uma formação na modalidade Ensino à Distância (EAD), com carga horária total de

40h. Ao término da formação, as organizações serão convidadas a apresentarem um projeto de melhoria da gestão,

no valor de R$ 21 mil. Após passarem por uma banca, 14 (quatorze) organizações serão selecionadas para receberem

esse incentivo financeiro. Além disso, ao longo de 15 meses, essas organizações contarão com acompanhamento

técnico virtual para execução de seu Plano de Desenvolvimento Organizacional (“Impulsionamento”).

Como será feito o pagamento do incentivo financeiro?

O incentivo financeiro que será destinado às 14 (quatorze) organizações selecionadas perfaz o montante de R$

21.000,00 (vinte e um mil reais) e será pago ao longo dos 15 meses da fase de acompanhamento técnico virtual

(“Impulsionamento”). O cronograma de desembolsos e quantidade de parcelas irão observar a proposta apresentada

pela organização em seu projeto de melhoria de gestão apresentado e estarão sujeitos a diretrizes de prestação de

contas, conforme Manual de Prestação de Contas que será disponibilizado no ato da celebração do Termo de

Compromisso.



Como devo proceder para inscrever meu projeto?

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas das 09h do dia 12 de abril de 2022 até às 18h do dia 10 de maio de

2022, horário de Brasília, EXCLUSIVAMENTE por meio do preenchimento completo do formulário eletrônico no

sistema de inscrição disponibilizado na plataforma Compartir, no endereço

https://compartir.org.br/edital/tracao-edital-para-impulsionamento-de-organizacoes-sociais/. Para iniciar o

preenchimento, é necessário criar um cadastro utilizando nome, sobrenome, data de nascimento, cidade, estado e

e-mail. Com essas informações, será possível criar um login e senha para acesso ao sistema de inscrição. A inscrição

deverá ser realizada pelo representante legal, conforme previsto em estatuto e ata de eleição. Antes de realizar sua

inscrição, leia atentamente o edital.

Quem pode se inscrever?

Pessoas jurídicas devidamente constituídas, não governamentais e sem fins lucrativos, tais como associações,

fundações, institutos, centros comunitários e cooperativas ("Organizações Sociais"), com Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) ativo junto à Receita Federal, e que estejam em dia com suas obrigações legais, financeiras e

fiscais. As organizações devem desenvolver ações de impacto social e interesse público, bem como estar sediadas nos

polos que estejam abarcados pelas Áreas de Abrangências (ANEXO I). A inscrição da Organização Social deverá

considerar a cidade na qual o CNPJ é sediado.

Quantas inscrições posso realizar?

Não será aceita mais de uma inscrição pela mesma Organização Social. Caso isso ocorra, será considerado apenas o

primeiro projeto inscrito pela Organização.

Quais são as documentações necessárias para a inscrição?

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido com data recente pela Receita Federal (“cartão CNPJ”);

- Cópia simples do Estatuto Social (versão consolidada);

- Cópia simples da ata de eleição da diretoria em vigência, registrada em cartório;

- Cópia simples do RG e CPF dos representantes legais da organização;

- Questionário de Compliance da Fundação Grupo Volkswagen preenchido e assinado por um representante legal,

conforme modelo disponível no edital;

- Declaração assinada pelos representantes legais informando que a organização da sociedade civil não possui como

beneficiário econômico nenhuma pessoa exposta politicamente (PEP), ou seja, que exerce ou já exerceu cargo

público importante no Brasil nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo seus familiares e pessoas sabidamente próxima a

ele(a), conforme modelo disponível no edital.

Quais são as Áreas de Abrangências nas quais as Organizações Sociais devem estar localizadas?

Somente as Organizações Sociais sediadas nos polos listados abaixo poderão participar do Edital.

Polo Capital Paulista (SP) - Subprefeituras: Campo Limpo, Ipiranga, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Jabaquara,

M-Boi Mirim e Parelheiros.

Polo Resende e Região do Médio Paraíba (RJ): Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,

Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

Polo São Bernardo e Região do Grande ABC (SP): Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André,
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São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Polo São Carlos e Região Geográfica de Araraquara (SP): Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul,

Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Itirapina,

Matão, Motuca, Nova Europa, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa

Quatro, São Carlos, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju.

Polo São José dos Pinhais e Região Metropolitana de Curitiba - Núcleo Urbano Central (PR): Almirante Tamandaré,

Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu,

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Polo Taubaté e Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP): Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal,

Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá,

Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna,

Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São

Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras,

Taubaté, Tremembé e Ubatuba.

Polo Vinhedo e Região Metropolitana de Campinas (SP): Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis,

Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa,

Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Como faço para saber se minha Organização Social foi ou não habilitada?

Será publicada na plataforma Compartir a lista com as inscrições habilitadas e inabilitadas e os motivos da

inabilitação. A responsabilidade pelo acompanhamento das publicações na plataforma é da Organização.

Quando ocorrerá a seleção?

Confira abaixo o cronograma das fases do Edital:

Início das inscrições – 12 de abril de 2022

Término das inscrições – 10 de maio de 2022

Triagem – 11 a 13 de maio de 2022

Divulgação dos habilitados e dos inabilitados – 17 de maio de 2022

Classificação e seleção – 18 a 20 de maio de 2022

Divulgação dos selecionados – 24 de maio de 2022

Observação: O cronograma poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante publicação da versão atualizada na

plataforma Compartir.

Não encontrei resposta para a minha dúvida. O que eu faço?

Envie sua dúvida para a Comissão Organizadora por intermédio do e- mail: tracao@cieds.org.br
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