
Condições de participação do Brasil 
no Horizonte 2020 (2018 – 2020)

Research and Innovation Action (RIA); 
Coordination and Support Action (CSA);

Innovation Action (IA);
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) - RISE, ITN, 

COFUND. 

O Horizonte 2020 é o programa de financiamento da União Europeia para pesquisa e inovação. O H2020 está aberto à 
participação de empresas, instituições e pesquisadores de todos os países do mundo – incluindo o Brasil, um dos países 

prioritários para a UE em cooperação internacional em pesquisa e inovação.

Projetos colaborativos

A participação do Brasil nos projetos colaborativos pode ser:

European Research Council (ERC);
MSCA Individual Fellowships (IF).

Projetos individuais - mobilidade

Como o Brasil pode participar?

Onde encontrar financiamento no Brasil para participar no H2020

Financiamento para o Brasil no H2020:

Siga-nos no Facebook e Twitter

@incobra

Bolsas Individuais:

Os brasileiros são elegíveis a receber bolsas individuais do 
programa MSCA - MSCA Individual Fellowships (IF) e do 
programa do European Research Council (ERC).

Participação Essencial: 

Financiamento é decidido caso a caso, quando a participação da 
instituição brasileira é considerada essencial para a execução 
do projeto.

Brasil Elegível para financiamento: 

A chamada do H2020 estabelece claramente que os 
candidatos do Brasil são elegíveis para financiamento.  

FUNDECT

Fundação de Apoio ao 
desenvolvimento do Ensino, 

Ciência e Tecnologia do 
Estado de Mato Grosso do Sul 

FAPEG

Fundação de 
Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás 

Fundação de 
amparo à Pesquisa 
do Distrito Federal

FAPEMIG

Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais

FAPES

Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação 
de Espírito Santo 

FAPESP

Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado 
de São Paulo

FAPESC

Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do 

Estado de Santa Catarina

FAPPR

Fundação Araucária de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná 

FAPDF

?
Mecanismo de cofinanciamento das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs):

The INCOBRA project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme, 
under the Grant Agreement number 692520. This publication reflects only the author’s view and the Commission is not 
responsible for any use that may be made of the information it contains.

Chamadas coordenadas 
com financiamento do 

governo e agências 
Brasileiras

Formal com a 
assinatura de acordo 
(Grant Agreement) 
sem restrições;

Sem assinatura de acordo via subcontratação 
ou como Parceiro Internacional (executa as 
tarefas do projeto na dependência de um 
beneficiário).


