Ashden Awards 2020 - países e regiões elegíveis
Empresas, ONGs, órgãos governamentais, empreendimentos sociais (tanto sem quanto
com fins lucrativos, inclusive grupos comunitários) ou parcerias envolvendo organizações de
diversos tipos são elegíveis. Alguns prêmios são limitados a trabalhos em determinadas
partes do mundo. A lista a seguir fornece detalhes de países e regiões elegíveis para cada
categoria de prêmios.
Caso diretrizes do governo britânico orientarem nossos assessores contra viajar à região
onde um candidato está operando, a Ashden fará todos os esforços para encontrar uma
alternativa para a avaliação. Se isso não for possível, pode ser necessário excluir o
candidato em questão do processo de avaliação.
Inovação em energia
Ar limpo nas cidades
Esses prêmios são basicamente para trabalhos no Reino Unido. No entanto, também
consideramos trabalhos sendo realizados em outros países, caso o candidato tiver como
meta trazê-lo para o mercado britânico ou estiver disposto a vê-lo reproduzido no Reino
Unido. Nesses casos, o propósito do prêmio seria ajudar o candidato a incrementar seu
perfil no Reino Unido e levar seu trabalho para lá, e o prêmio precisaria ser investido no
apoio a essa meta.

Edifícios sustentáveis (Reino Unido)
Os trabalhos submetidos devem ser realizados no Reino Unido. No entanto, o candidato
pode estar baseado fora do Reino Unido.

Acesso à energia - políticas, planejamento e finanças
Acesso à energia - inovação financeira ou de modelo de negócios
Energia sustentável e melhora do sustento
Esses prêmios estão focados em regiões e comunidades que até então não tinham acesso,
ou tinham acesso precário, a energia (incluindo tanto eletricidade como para preparação de
alimentos). Esperamos que o trabalho seja realizado e/ou o impacto do seu trabalho seja
em países de baixa ou média renda das regiões em desenvolvimento, segundo a ONU, da
África, Caribe, América Central, América do Sul, Ásia e Oceania (embora as organizações
possam estar sediadas em outros locais). Caso seu trabalho esteja sendo realizado em um
país de alta renda ou na Europa, entre em contato para discutirmos a elegibilidade.

Energia em crises humanitárias
Esse prêmio é para trabalhos em qualquer região onde estiver ocorrendo uma necessidade
humanitária e houver carência de energia limpa.

Soluções naturais para o clima
Esse prêmio é para trabalhos nas regiões amazônica, da bacia do Congo e nas florestas
tropicais do Sudeste Asiático. Também consideraremos trabalhos sendo realizados em
outros locais, caso o candidato vise levá-lo a uma das áreas acima ou o esteja reproduzindo
em uma dessas áreas. Nesses casos, o propósito do prêmio seria ajudar o candidato a
incrementar seu perfil e reproduzir seu trabalho nessas áreas, e o prêmio precisaria ser
investido no apoio a essa meta.

Resfriamento de cidades
Esse prêmio é para trabalhos sendo realizados em qualquer lugar do mundo, mas deve ter
potencial para impacto e alcançar as pessoas mais vulneráveis ao calor extremo e ao
estresse pelo calor.

Edifícios sustentáveis (internacional)
Mobilidade sustentável
Esses prêmios são primariamente para trabalhos sendo realizados em países de baixa e
média renda. No entanto, também consideramos trabalhos sendo realizados globalmente,
caso o candidato tiver como meta levá-lo ao mercado de países de baixa e média renda ou
estiver reproduzindo o trabalho em tais países. Nesses casos, o propósito do prêmio seria
ajudar o candidato a incrementar seu perfil nesses lugares e levar seu trabalho para lá, e o
prêmio precisaria ser investido no apoio a essa meta.

Países de baixa e média renda
A Ashden utiliza a definição do Banco Mundial de países de baixa e média renda, a qual
inclui todos os países listados abaixo:
Afghanistan

Benin

Cameroon

Albania

Bhutan

Central African Republic

Algeria

Bolivia

Chad

American Samoa

Bosnia and Herzegovina

China

Angola

Botswana

Colombia

Argentina

Brazil

Comoros

Armenia

Bulgaria

Congo, Dem. Rep.

Azerbaijan

Burkina Faso

Congo, Rep.

Bangladesh

Burundi

Costa Rica

Belarus

Cabo Verde

Côte d'Ivoire

Belize

Cambodia

Cuba

Djibouti

Kosovo

Paraguay

Dominica

Kyrgyz Republic

Peru

Dominican Republic

Lao PDR

Philippines

Ecuador

Lebanon

Romania

Egypt, Arab Rep.

Lesotho

Russian Federation

El Salvador

Liberia

Rwanda

Equatorial Guinea

Libya

Samoa

Eritrea

Madagascar

São Tomé and Principe

Eswatini

Malawi

Senegal

Ethiopia

Malaysia

Serbia

Fiji

Maldives

Sierra Leone

Gabon

Mali

Solomon Islands

Gambia, The

Marshall Islands

Somalia

Georgia

Mauritania

South Africa

Ghana

Mauritius

South Sudan

Grenada

Mexico

Sri Lanka

Guatemala

Micronesia, Fed. Sts.

St. Lucia

Guinea

Moldova

Guinea-Bissau

Mongolia

St. Vincent and the
Grenadines

Guyana

Montenegro

Haiti

Morocco

Honduras

Mozambique

India

Myanmar

Indonesia

Namibia

Iran, Islamic Rep.

Nauru

Iraq

Nepal

Jamaica

Nicaragua

Jordan

Niger

Kazakhstan

Nigeria

Kenya

North Macedonia

Kiribati

Pakistan

Korea, Dem. People's
Rep.

Papua New Guinea

Sudan
Suriname
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda

Ukraine

Venezuela, RB

Yemen, Rep.

Uzbekistan

Vietnam

Zambia

Vanuatu

West Bank and Gaza

Zimbabwe

Se quiser perguntar à nossa equipe de premiação sobre a elegibilidade de uma região ou
país específico para um prêmio, entre em contato conosco, em apply@ashden.org

