Visita técnica à Alemanha

29 agosto a 2 de
setembro*

O movimento das cooperativas de energia

* Saída do Brasil em 27/08 e
chegada de volta em 04/09.

Programação / objetivo
Objetivo: conhecer a realidade das cooperativas de energia na Alemanha e
as estruturas que garantem sua sustentabilidade
Programação:
▪ Visita a cooperativas de energia
▪ Visita a central de cooperativas de energia
▪ Visitas ou apresentações de instituições de apoio
•
•
•
•
•
•
•

29 agosto a 2 de
setembro*
* Saída do Brasil em 27/08 e
chegada de volta em 04/09.

DGRV – Confederação Alemã de Cooperativas
Federação Regional (de auditoria, assessoria e capacitação)
Rescoop – Federação Europeia de Cooperativas Cidadãs de Energia
Instituições de capacitação em energias renováveis
Entidades locais (municípios, igrejas, cooperativas de crédito)
Universidades
Empresas

Custos
DGRV
▪ Organização das visitas técnicas
▪ Tradução
▪ Passagem aérea (respeitando as
regras internas)

▪
▪
▪
▪

Transporte na Alemanha
Seguro viagem
Hospedagem com café da manhã
Almoço durante a programação

Participante
▪ Todos os outros custos não
descritos ao lado
▪ Valores para todos os jantares
▪ Algumas outras refeições (dia de
chegada e de saída)
▪ Pagamento da taxa de serviço
(10%) das refeições
▪ Bebidas alcoólicas
▪ Custos particulares e de turismo

Participante (principalmente para instituições apoiadoras)
Pode pagar sua própria passagem aérea?
Indicar na carta de indicação do participante

Quem pode participar?
Cooperativa / Instituição apoio
▪ Cooperativa constituída e em
funcionamento
▪ Instituições que apoiem cooperativas de
energia

Critérios para pontuação

Representante

▪
▪

▪

▪

1 representante por cooperativa/instituição
• Cooperado
• Cargo de decisão/liderança
Cumprir todos os requisitos das “regras para
viagens do Brasil a Alemanha”
• Validade do passaporte
• Duas doses vacina reconhecida
(Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen ou AstraZeneca)

▪

Carta de indicação da cooperativa/instituição
com dados do representante

▪
▪

Cooperativa formalizada no grupo de trabalho
cooperativas de energia
Participação ativa (assiduidade) da
cooperativa/instituição no grupo de trabalho
• Participação do representante em subgrupo
de trabalho
Registro no sistema OCB
Modelo de negocio e gestão democrática

Critérios de desempate
▪ Gênero

Documentos e prazos
Formulário de inscrição
www.energia.coop (sobre - grupo de trabalho)

Carta papel timbrado e assinada da
cooperativa/instituição com indicação
de representante
Comprovante de vacinação do
representante

Copia do passaporte (pagina com foto)

▪ Para onde enviar a documentação?
• saopaulo@dgrv.coop
▪ Prazos:
• Envio da documentação até 23/06
• Divulgação dos selecionados: 30/06
• Assinatura aceite das condições: 08/07

▪ Outros:
• Workshop preparatório: 23/08 (3 horas)
• Relatório da viagem / recomendações de
aplicação Brasil: 15/09
• Workshop de disseminação: 6/10

Todas as informações obtidas serão utilizada apenas para o fim desta viagem e quando
tiverem cumprido sua função serão apagadas.

Se permanecerem dúvidas:
saopaulo@dgrv.coop

DGRV – Confederação Alemã das Cooperativas

▪
▪

Fundada em 1972
Órgão representativo do
cooperativismo alemão
(como OCB no Brasil)

Tarefas estatutárias
▪ Promoção e desenvolvimento do sistema cooperativo e do
sistema de auditoria
▪ Defesa dos interesses comuns de política econômica, jurídica
e fiscal
▪ Defesa dos interesses em questões de política educacional e
coordenação. Trabalho educativo
▪ Realização de auditorias
▪ Desenvolvimento cooperativo e trabalho de assessoria
técnica no exterior

OBJETIVO: Promover os interesses dos associados

-7-

Visão geral dos projetos internacionais da DGRV

-8-

Projeto Participação, Energia e Bem-estar –
Sustentabilidade em cooperativas na América Latina
“O projeto contribui para participação social, ecológica e econômica de

pequenas e médias empresas (cooperativas), pequenos produtores e
agricultura familiar e contribui para maior prosperidade”
1.

Cooperativas e outras formas de
cooperação que participam do projeto criam
emprego e renda sustentáveis

2.

Cooperativas e outras formas de
cooperação geram energia renovável com

participação cidadã (energia cooperativa)
3.

Redes em zonas
rurais

Cooperativas oferecem a seus membros
acesso a serviços financeiros sustentáveis,
seguros e competitivos

Projeto financiado pelo Ministério Alemão de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento

Energias limpas
e
sustentabilidade

Setor financeiro
cooperativo

