TAP – INCUBADOR LOCAL DE
AÇÃO CLIMÁTICA

FOCO NOS SERVIÇOS TAP

O Programa de Ações Transformadoras
(TAP) é uma linha de projeto liderado
pelo ICLEI e baseado em parceria. Atua
como incubador que apoia os governos
locais e regionais, catalisando fluxos de
capital para baixo índice ou isenção de
emissão e desenvolvimento resiliente ao
clima. Através do TAP, governos locais
e regionais e seus parceiros podem
solicitar apoio para desenvolver projetos
transformadores de infraestrutura local.
O TAP foi projetado para conectar atores
climáticos locais, especialistas técnicos e
instituições financeiras.

• Análise do projeto para verificar o
impacto transformador, com feedback
para melhoria e mapeamento de apoio
adicional

WWW.TAP-POTENTIAL.ORG

Observe que o ICLEI não fornece ou garante apoio financeiro
ou investimento, mas se compromete a explorar e se envolver
com os parceiros do TAP que podem fornecer suporte à
preparação do projeto e procurar parceiros de financiamento
para projetos do TAP.
The translation from English into Portuguese was made possible
thanks to the support of the Global Environmental Facility (GEF).

As ferramentas e serviços do TAP incluem:

• Exploração de mecanismos inovadores
de financiamento adequados à
demanda local
• Capacitação e assistência técnica sobre
como preparar um conceito robusto
de projeto, incluindo estudos de
planejamento e viabilidade
• Conexão com project preparation
facilities (PPFs) (recursos para
preparação de projetos), potenciais
investidores e iniciativas e plataformas
estratégicas globais e regionais que
ofereçam assistência técnica

Contato:
tap@iclei.org
Website:
www.tap-potential.org

Gerenciado pelo:

INCUBADOR LOCAL DE AÇÃO CLIMÁTICA

ETAPA 1: CANDIDATE-SE AO TAP
• Análise do projeto - garantia de
qualidade básica
• Avaliação da completude
• Avaliação da abordagem
transformadora

ETAPA 2: OBTENHA
APROVAÇÃO TAP
• Receba o selo de aprovação TAP
do ICLEI Secretariado Global para
acessar os serviços do TAP

ETAPA 3: ACESSE OS SERVIÇOS
ACESSO À IMPLEMENTAÇÃO E
APOIO FINANCEIRO
Os projetos do TAP portadores do selo TAP
podem ser selecionados para capacitação
e assistência técnica. Também obtêm
acesso a investidores, PPFs e prestadores
de serviços financeiros.

DEFESA DO TAP PARA
FINANCIAMENTO CLIMÁTICO
Os projetos do TAP destacamse no trabalho de defesa global,
abrindo caminho para a evolução do
financiamento climático global.

PARCEIROS DO TAP
AEM SETEMBRO DE 2019

RESULTADOS
• Ação transformadora bem definida
• Feedback de melhoria do projeto

RESULTADOS
• Projetos TAP obtêm acesso a
serviços selecionados

•
• bettervest,
• C40 Cities Climate
Leadership Group (C40), •
• Cities Alliance,
• Deutsche Gesellschaft •
für Internationale
•
Zusammenarbeit
GmbH (GIZ) / Covenant
of Mayors in Sub
•
Saharan Africa (CoM
SSA) component III,
•
• Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit
•
GmbH (GIZ) / FELICITY,
• European Investment
•
Bank (EIB),
• Global 100% RE Platform,

Global Fund for Cities
Development (FMDV),
Global Infrastructure
Basel (GIB) Foundation,
R20 - Regions of
Climate Action (R20),
Sustainable Infrastructure
Foundation (SIF),
UN Capital Development
Fund (UNCDF),
United Nations Human
Settlements Programme
(UNHabitat).
Development Fund
(UNCDF),
United Nations Human
Settlements Programme
(UN-Habitat)

