
PROGRAMA DE FOMENTO - RETOMADA DO AUDIOVISUAL CARIOCA 2021

ANEXO III – INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE AÇÃO LOCAL

1.1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO LOCAL REALIZADA

1. Qual é o seu projeto? O que você realiza? (Descreva o projeto, atividade, prática ou trabalho
que você realiza e está inscrevendo no Edital.) (máx. 1.000 caracteres)

2. Indique em que categoria seu projeto se enquadra: Capacitação; Produção; Exibição

3. Sobre seu histórico, preencha: Este é o único projeto que realizo;  Realizo outros.

Caso realize outros projetos, quais são? (máx. 300 caracteres)

4. Com que frequência esse projeto é realizado? Todo dia; Toda semana; Todo mês; Outro;
Qual? (máx. 300 caracteres)

5. Você segue algum exemplo ou alguma referência para realizar esse projeto? (máx. 300
caracteres)

6. Como você divulga seu projeto? Como as pessoas ficam sabendo que ele acontece?
Internet (redes sociais, email, vídeo etc.);  Carro de som; Faixa; Material de divulgação

impresso (cartaz, panfleto, encarte etc.); Rádio, qual?; Mídia impressa (jornal, revista etc.),

qual?; Contato com amigos/conhecidos/vizinhança; Outro modo, Qual?. (máx. 300 caracteres)

7. Você conta com ajudas, apoios ou parcerias para realizar seu projeto? (Pode ser com
dinheiro, divulgação, troca de serviços, comida, transporte, espaço físico etc.): Sim ou Não

Caso a resposta seja afirmativa informe, quais são? (máx. 300 caracteres)

8. Você já recebeu patrocínio, incentivo ou alguma forma de fomento público ou privado?
Alguma instituição já contribuiu com seu projeto em termos financeiros?  Sim ou Não

Caso a resposta seja afirmativa informe, quais são? (máx. 300 caracteres)

9. Estimativa de público atingido anualmente pela ação já realizada? (máx. 300 caracteres)

10. link para vídeo contendo registros da realização da Ação Local (se houver)

11. Endereço eletrônico da página na internet ou perfis nas redes sociais de divulgação da ação

local (se houver)

1.2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A SER REALIZADA
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1. Quais atividades serão realizadas com os recursos disponibilizados pelo edital (máx. 3.000

caracteres)

2. Onde serão desenvolvidas as atividades a serem realizadas com os recursos disponibilizados

pelo edital (600 caracteres)

3. Quer falar mais alguma coisa sobre seu projeto? (600 caracteres)

1.3 Políticas Afirmativas da RioFilme

1. A PROPONENTE é sediada ou residente nas Áreas de Planejamento 3, 4 ou 5 do município do

Rio de Janeiro, conforme regulamentadas pela Prefeitura, exceto na Barra da Tijuca e Recreio

dos Bandeirantes: SIM ou NÃO

2. A PROPONENTE, seu(sua) sócio(a) ou diretor(a) (no caso de proposta de produção de obra

audiovisual) é pessoa socialmente negra, indígena, com deficiência ou transgênero: SIM ou

NÃO

3. A PROPONENTE, sua sócia ou diretora (no caso de proposta de produção de obra

audiovisual) é pessoa socialmente mulher.: SIM ou NÃO

DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA (upload no sistema)

a) Roteiro (apenas para propostas de produção de obra audiovisual)

b) Declarações Obrigatórias (Conforme Anexo I ou II)

c) Declaração de representação de grupo ou coletivo (Conforme Anexo IV)

d) Planilha Orçamentária (Conforme Anexo V)

e) Cronograma (Conforme Anexo VI)

f) Currículo do Proponente (Conforme Anexo VII)

g) Currículo e Carta de Anuência da Equipe Artística e Técnica (Conforme Anexo VIII)

h) Contrato de Cessão, ou Opção de Cessão, de Direitos autorais Sobre Argumento e

Roteiro (se for o caso)

i) Contrato de Cessão, Opção de Cessão, de Direitos autorais para Adaptação de Obra

intelectual original de terceiros (se for o caso)

j) Carta de Anuência de Personalidades Envolvidas (se for o caso) (Conforme Anexo IX)

k) Autodeclarações de Pessoa Socialmente Negra, Mulher, Indígena, com Deficiência,

e/ou Transgênero (se for o caso) (Conforme Anexo X)
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