Pedido de Fundos 2021 ao
Mecanismo de Resposta à
COVID-19 (C19RM)
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O Fundo Global emitiu cartas de alocação para subvenções
do C19RM em 2021 para todos os países beneficiários do
Fundo Global no início de Abril de 2021.
O que é C19RM
O C19RM é um financiamento adicional do Fundo Global para países que têm subvenções activas do Fundo
Global.

Qual é o envelope de financiamento
através do C19RM e quanto é a alocação?
O C19RM 2021 consiste em duas alocações;
1. A alocação de base e;
2. Uma outra alocação acima da alocação de base.

ALOCAÇÃO DE BASE:

Representa valores equivalentes a 1% da alocação do País em 2020, dada pelo Fundo Global. Assim, se a
alocação do Fundo Global para os países em 2020 for de US$ 101.342.190, então são elegíveis para receber
US$ 15,201,328.50 como a alocação de base. É constante a alocação de base de 15%.

ALOCAÇÃO ACIMA DA ALOCAÇÃO DE BASE:

Representa fundos adicionais equivalentes a 15% da alocação do país ou mais ou menos de 15%
dependendo das necessidades programáticas priorizadas. Os países são incentivados a enviar pedidos de
financiamento ambiciosos e de qualidade com alocação acima da alocação de base, conforme necessário.

Quando os países
podem solicitar C19RM
Essencialmente existem duas oportunidades para pedidos de financiamento. Um pedido de financiamento
completo e um outro pedido de financiamento acelerado.
Pedido de financiamento acelerado: a oportunidade iniciou a 7 de abril de 2021, numa base contínua,
dependendo das necessidades dos países para agilizar o cumprimento dos requisitos de aquisição urgentes
para a resposta à COVID-19.
O pedido de financiamento completo tem quatro janelas para a submissão:
•
Primeira janela: 14 de maio de 2021
•
Segunda janela: 31 de maio de 2021
•
Terceira janela: 15 de junho de 2021
•
Quarta janela: 30 de junho de 2021

Como você sabe qual janela
seu país está enviando?
Contacte o seu representante do CCM ou o secretariado do CCM para saber em que janela o seu país está a
enviar um pedido de financiamento total.

Como pode, o seu País, decidir sobre qual
janela a submeter o pedido de financiamento?
Primariamente contacte os membros do MCP do seu País ou o Secretariado do Fundo Global para o seu
País, para melhor aconselhamento sobre a submissão do pedido de financiamento completo.

Como envolver-se no processo?

O Fundo Global prioriza o envolvimento significativo da sociedade civil e das
comunidades na solicitação de financiamento do C19RM. Como parte da
sociedade civil ou das comunidades, você é incentivado a se envolver de
forma significativa nos processos de solicitação de financiamento, incluindo,
mas não se limitando ao diálogo nacional do seu país, mas também no
processo de desenvolvimento do pedido de financiamento.

Que tipo de apoio técnico está
disponível para a sociedade civil e
comunidades?
Você pode solicitar Assistência Técnica do CRG SI do
Fundo Global em qualquer uma das duas áreas do TYA;
1. Para realizar avaliações de situação e necessidades
para gerar informações estratégicas para uma
melhor tomada de decisão para informar a
solicitação de financiamento C19RM
2. Envolvimento nos processos de diálogo do C19RM
com o país - Consultas virtuais ou presenciais à
comunidade para informar as prioridades para o
pedido de financiamento do C19RM
3. Pequenos subsídios para facilitar o envolvimento da
comunidade durante os processos de solicitação de
fundos do C19RM, como conseguir um consultor
para apoiar no cálculo de custos das prioridades da
comunidade.

Como você acessa o formulário de
solicitação de TA?
Pode se obter Assistência Técnica do CRG SI do Fundo
Global através para:

Conduzir avaliações situacionais e das necessidades para gerar
informação estratégica, para melhor tomada de decisão a informar o
pedido de financiamento através do C19RM
Engajar-se no diálogo nacional sobre C19RM, nos processos
virtuais ou presenciais para consultas comunitárias para informar as
prioridades do pedido de financiamento junto do C19RM
Obter pequenos fundos para facilitar o engajamento das comunidades
durante o desenolvimento dos processos do C19RM, bem como
consultas para apoiar o custeamento das prioridades comunitárias.

Para aceder ao formulário de pedido de
financiamento, siga o link:
https://www.theglobalfund.org/media/10756/covid19_c19rm-2021funding-request_form_en.docx

Como parte da sociedade civil
ou das comunidades, você
é incentivado a se envolver
de forma significativa nos
processos de solicitação de
financiamento, incluindo,
mas não se limitando ao
diálogo nacional do seu país,
mas também no processo de
desenvolvimento do pedido de
financiamento.

A quem contactar para o apoio?
Para apoio e mais informação sobre como submeter
o pedido de Assistência Técnica, contacte:
chagama@eannaso.org | kahimbura@eannaso.org | kalama@eannaso.org | mugishagwe@eannaso.org
e se estiver na África Ocidental, entre em contacto com
Olayide Akanni em olayide@gmail.com
e se você estiver na África Austral, pode entrar em contacto com Nana Gleeson em nanag@bonela.org
e para quem estiver na África Oriental, podem entrar em contacto com
Nooliet kabanyana em nooliet41@gmail.com

“Vamos nos engajar de forma significativa”
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