FAQ para Prêmios Ashden
Quanto custa para se candidatar a um Prêmio Ashden?
Não há taxa para se candidatar para um prêmio. Tudo o que você precisa fazer é reservar
um tempo para preencher o formulário, e em seguida, responder a todas as perguntas que
possamos fazer depois de enviar o formulário.
Se você estiver listado entre os finalistas, você também precisará reservar um tempo para
preparar e receber uma visita dos avaliadores da Ashden. Se você vencer, precisará
reservar até uma semana (9 a 14 de junho de 2019) para participar dos eventos da Semana
de Prêmios em Londres, no Reino Unido.
Qual é o prazo para inscrições?
As candidaturas para os Prêmios Ashden 2019 abriram em 4 de setembro de 2018 e
encerram às 11.59 GMT em 6 de novembro de 2018.
Como me inscrevo para um Prêmio Ashden?
Todos os pedidos devem ser preenchidos e enviados através do nosso site de inscrição online: http://apply.ashden.org/.
Que tipos de organização podem candidatar-se a um Prêmio Ashden?
Em geral, nossos prêmios estão abertos a qualquer tipo de organização, incluindo
empresas, empreendimentos sociais, organizações sem fins lucrativos e setor público.
Prêmios específicos podem ter limitações individuais - verifique as informações fornecidas neste
documento.

Posso candidatar-me por um trabalho planejado ou futuro ou por um projeto piloto ou
de demonstração?
Não. Para todos os nossos Prêmios, o trabalho enviado para o Prêmio deve estar disponível
atualmente para consumidores, clientes ou beneficiários. Quanto mais evidências você
puder apresentar sobre o impacto do seu trabalho, maiores serão suas chances de atender
aos critérios do prêmio.

Existe alguém com quem posso falar sobre minha aplicação?
Teremos todo o prazer em ajudar com quaisquer dúvidas que possa ter. Basta ligar para o
nosso Coordenador de Prêmios
em +44 (0) 20 7410 7023 ou através do e-mail apply@ashden.org

Posso fazer mais de uma aplicação?

Sim, você pode fazer mais de uma aplicação, desde que elas sejam para diferentes
programas ou empresas, caso você esteja envolvido com mais de um. Por favor, não envie
duas aplicações para o mesmo trabalho.
Como sei qual categoria de prêmio se inscrever?
A elegibilidade para os diferentes prêmios é baseada no tipo de trabalho em que você está
envolvido e no país onde o trabalho é realizado. Detalhes dos diferentes prêmios estão
disponíveis neste documento.
Quem verá as informações que envio como parte da minha inscrição?
Todas as informações enviadas podem ser vistas pela equipe da Ashden (incluindo juízes e
assessores - consulte nosso website para mais informações). Todos os nossos juízes e
assessores são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade antes de visualizar
qualquer material de inscrição.
Para os candidatos que não ganham, geralmente mantemos seus materiais de inscrição por
até três anos. Isso é para permitir reaplicações "rápidas" por parte dos solicitantes durante
esse período. No entanto, isso é opcional - há uma pergunta no formulário que pede
permissão para fazer isso. Se a permissão não for concedida e você desejar se inscrever
novamente nos próximos três anos, será necessário preencher o formulário de inscrição
novamente.
Quais são os critérios de elegibilidade para os Prêmios Ashden?
Para ser pré-selecionado e ganhar um prêmio, o candidato deve:
1. Ter produtos ou serviços atualmente disponíveis para consumidores, clientes ou
beneficiários. Nós não recompensamos projetos piloto ou de demonstração.
2. Seja prestando, ou ajudando a prestando, benefícios sociais e econômicos
significativos para indivíduos, comunidades ou empresas. Por exemplo, no Reino
Unido, regeneração urbana ou rural; melhorar as condições de trabalho e de vida;
reduzir a pobreza de combustível; criar empregos e melhorar as práticas de negócios;
ou melhorar a segurança energética. Nos países em desenvolvimento, precisamos ver
evidências de benefícios, por exemplo, em termos de qualidade de vida, saúde e bemestar, instalações educacionais, segurança alimentar, melhoria dos meios de
subsistência e criação de oportunidades de emprego. As organizações elegíveis devem
demonstrar práticas organizacionais justas e equitativas, incluindo trabalho por
igualdade de gênero. O trabalho deve respeitar a cultura e os costumes locais.
3. Seja prestando ou ajudando a prestando benefícios demonstráveis ao meio
ambiente. Precisamos ver evidências da energia gerada ou economizada, emissões de
gases de efeito estufa evitadas / mitigadas e quaisquer outros benefícios.
4. Mostrar uma abordagem inovadora para energia sustentável. Muitos vencedores de
prêmios usam tecnologias estabelecidas, mas deve haver aspectos inovadores no
trabalho como um todo. Estes poderiam incluir abordagens inovadoras de marketing e
distribuição; melhoria dos mecanismos de financiamento, treinamento e
desenvolvimento de habilidades; introduzir uma tecnologia para um país ou região
diferente; modelos de negócios inovadores. O trabalho premiado deve adicionar algo ao
que os vencedores anteriores mostraram.
5. Ter a capacidade de criar impacto significativo. Estamos procurando por vencedores
que tenham o potencial de criar impacto significativo em termos de sustentabilidade e
que estejam dispostos a trabalhar com a Ashden após ganhar um prêmio.

6. Estar trabalhando para sustentabilidade financeira. Estamos procurando pelo uso
eficiente dos recursos e evidências de que financiamentos futuros estão sendo
buscados, seja de vendas, doações ou qualquer outra fonte. As organizações podem
ser lucrativas ou não-lucrativas.
7. Ser capaz de demonstrar capacidade e compromisso para tornar o uso de energia
sustentável mais difundido. Organizações premiadas devem demonstrar boa
governança e gestão, um compromisso estabelecido e contínuo com energia
sustentável e disposição para trabalhar com parceiros, como organizações financeiras e
provedores de treinamento.
8. Ser capaz de contribuir para a missão da Ashden, que é incentivar o crescimento de
sistemas de energia sustentáveis para enfrentar as mudanças climáticas e trazer
benefícios sociais e econômicos para milhões de pessoas.
Além desses critérios gerais, há também critérios específicos para cada prêmio, conforme descrito
neste documento.
O que acontece quando minha aplicação é enviada?
1. Realizamos uma análise inicial das aplicações para verificar a elegibilidade e
selecionar uma lista longa (fim de novembro de 2018)
2. Realizamos uma avaliação detalhada das aplicações da longa lista (incluindo
pedidos de mais informações dos candidatos) (dezembro a janeiro de 2019).
3. Os painéis de julgamento se encontram para selecionar a lista de finalistas (final de
janeiro / início de fevereiro de 2019).
4. Visitas de avaliação aos candidatos pré-selecionados (fevereiro / março de 2019).
5. Os painéis de julgamento se encontram para selecionar os vencedores (abril de
2019).

Quando saberei se minha aplicação foi bem sucedida?
Você saberá no final de novembro, se entrou para a lista longa. As primeiras reuniões de
julgamento são realizadas no final de janeiro, após as quais você saberá se passou para a
lista de finalistas. Você descobrirá se será o campeão ou vice-campeão em abril, mas os
vencedores não serão anunciados publicamente até pouco antes da Cerimônia de
Premiação em junho.
O que acontecerá se eu estiver na lista longa?
Se a sua organização estiver na lista longa, entraremos em contato no final de novembro
para solicitar os seguintes itens, para entender melhor o seu trabalho e para nos
assegurarmos da sua viabilidade financeira:
Se a sua organização estiver na lista longa, entraremos em contato no final de novembro
para solicitar o que segue, para entender melhor o seu trabalho e nos assegurarmos da sua
viabilidade financeira:
1. Respostas para algumas perguntas adicionais sobre o seu trabalho.
2. Uma cópia de suas contas publicadas nos últimos dois anos.
3. Uma cópia de suas contas de projeção para o ano financeiro atual.

Também acompanharemos os árbitros que você nos deu e publicaremos uma lista de
organizações de lista lista longa no início de janeiro de 2018. Por favor, não publique o fato
de que você foi incluído na lista longa antes que a lista seja publicada.
Também acompanharemos os árbitros que você nos deu e publicaremos uma lista de
organizações de lista lista longa em janeiro de 2019. Por favor, não publique o fato de que
você foi incluído na lista longa antes que a lista seja publicada.
Todos os candidatos que entrarem na lista longa receberão um ingresso gratuito para
serem parte do público da Cerimônia de Premiação da Ashden, em Londres, em 13 de
junho de 2019. Infelizmente, não podemos cobrir despesas de viagem. Os candidatos que
progredirem para fases posteriores receberão ingressos adicionais.

O que acontecerá se eu for pré-selecionado?
Se você for um pré-selecionado, entraremos em contato para agendar uma visita para
avaliar seu trabalho.
Se você está na lista de finalistas, mas não foi selecionado para ser um vencedor do Prêmio
Ashden, você será creditado como vice-campeão e lhe será oferecida uma pequena doação
de 1.000 libras para investir em seu trabalho e compensá-lo pelo tempo gasto na
preparação e na hospedagem de uma visita à Ashden. Você também receberá um ingresso
grátis adicional (dois no total) para a Cerimônia de Premiação da Ashden em Londres, em
13 de junho de 2019. Infelizmente, não podemos cobrir despesas de viagem.
O que acontecerá na visita de julgamento?
Para candidatos localizados no Reino Unido ou na Europa, a visita de julgamento
geralmente dura a maior parte do dia e envolve uma ou duas pessoas ds Ashden e, às
vezes, um representante do financiador do prêmio. Para candidatos com trabalho em outros
países, a visita geralmente dura de um a três dias e envolve um ou dois avaliadores da
equipe Ashden. A visita incluirá reuniões com funcionários-chave, como seu diretor
executivo, diretor financeiro, o responsável pelo trabalho submetido ao prêmio e outros
funcionários. Também incluirá a visualização do trabalho enviado em operação, geralmente
por meio de visitas ao local e atendimento a consumidores/ clientes.
O que acontecerá se você ganhar um Prêmio?
Como vencedor do Prêmio Ashden, você irá:
1. Viajar para Londres às custas da Ashden para participar dos eventos da Semana de
Prêmios entre 10 e 14 de junho (12 a 13 de junho para candidatos sediados no
Reino Unido). Ganhar um Prêmio Ashden depende da participação nas
atividades da Semana de Premiação.
2. Receba uma visita do nosso produtor de vídeos e, em alguns casos, de um
fotógrafo.
3. Espera-se que participe de entrevistas na mídia que possamos organizar.
4. Concorde com a Ashden em como você gastará o prêmio e qualquer suporte
comercial que você possa receber.

5. Fornecer dados de monitoramento sobre o andamento do seu trabalho após um ano,
dois anos e três anos.
6. Também convidamos você a participar da nossa rede global de alunos.
Que publicidade haverá sobre minha aplicação?
É uma condição de sua entrada para os Prêmios Ashden 2019 que a Ashden tenha o direito
de
divulgar o seu envolvimento através dos seus canais de comunicação (incluindo, entre
outros,
seu site, plataformas de mídia social e programa de cerimônia). Todos os candidatos préselecionados e
particularmente, os vencedores poderão ser obrigados pela Ashden a participarem em
oportunidades de publicidade, tais como
entrevistas na mídia.
Para maximizar o impacto de nossos prêmios, anunciamos nossa longa lista, a lista de
finalistas e os vencedores
em datas específicas. Se você atingir o estágio de lista longa / finalista ou ganhar um
Prêmio Ashden, nós
lhe pedimos que não divulgue este fato até a data marcada por nós. Nossa equipe de
comunicação
trabalhará em estreita colaboração com você sobre isso.
Receberei feedback se minha aplicação não for bem sucedida?
Somos uma equipe pequena e recebemos muitas aplicações, por isso, infelizmente, não
temos a capacidade de fornecer feedback a qualquer candidato que não atinja a lista longa.
Sempre que possível, tentaremos fornecer um feedback básico aos candidatos que não
atinjam a lista final e aos candidatos pré-selecionados que não ganharem um Prêmio
Ashden.
Quem são os juízes e assessores?
Detalhes dos painéis de julgamento estão no site da Ashden. As equipes de avaliação incluem
o pessoal da Ashden, representantes de financiadores e parceiros de conhecimento e
especialistas autônomos em setores específicos.
Como minha aplicação será julgada?
Sua inscrição será julgada de acordo com os critérios publicados para os prêmios, conforme
detalhado neste documento.
Quais países são elegíveis?
Os países elegíveis para o trabalho do aplicante se baseiam na variação de um prêmio para
outro. Detalhes completos estão disponíveis neste documento.

