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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Awards Application - GCA Local Adaptation Champions
Awards

Thank you for your interest in the Global Center on Adaptation Local Adaptation Champions Awards.
We recommend drafting responses to your application offline and returning to the form when you are
ready to complete all questions and submit.

I have a solution that addresses climate change impacts and/or builds effective climate resilience.

I have a solution that aims to support the most vulnerable communities or sections of society and individuals
experiencing climate impacts.

My solution is currently being implemented.

Please check all that apply: *

For Frequently Asked Questions, please refer to https://gca.org/llachampions/
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1. First name
*

2. Last name
*

3. Primary contact number
Please include country code. Example: +1 000-000-0000

*

4. Email
The email address and telephone number you provide will be used to contact you in the event you are nominated for the awards.
Unsuccessful candidates will not be contacted.

*

4a. Confirm email
*

5. Organization name
*

6. Organization street address
*

7. State/Province
for street address

*

8. Zip/Post code
*

9. Country
for street address

*

10. Your role/title
*

11. In which country is your organization/entity headquartered?
*

12. Organization web/social media presence (links to website, Facebook, Instagram, LinkedIn, if any):

MAIN

» General information - Page 1 of 10

MAIN

» General information - Page 1 of 10
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Individual

Non-governmental organization

Business

Government Institution

Partnership consisting of several different organizations

International Organization

Academia

Other

13. Please select your entity type *

13a. If you selected partnership, please explain.
(150 words maximum)

*

13b. If you selected other, please explain.
(150 words maximum)

*

» About your intervention - Page 2 of 10

14. What is the name of your intervention?
*

15. List the country/ or all countries where your intervention is currently active.
*

Less than 1 year

1 to 2 years

3 to 5 years

6 to 9 years

10 years or more

16. How many years has your intervention been operational? *
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Local (one location such as community, village, town, city)

District/Region/Province (multiple locations in a specific sub-national location)

National (multiple locations across the country)

International (multiple countries)

Other

17. What is the scale of your intervention?
Select one

*

17a. If other, please explain
(150 words maximum)

*

17b. Please provide a short description justifying your response.
(150 words maximum)

*

» » Tell us your story

(300 words maximum)

In 300 words or less, please use the space below to provide details about your intervention.

*

» » Category questions

Inclusive leadership

Financial governance

Knowledge & capacity

Local innovation

19. Which category are you applying to? *

19a. Tell us about the intervention itself, what it consists of and how it is managed by the local
community to fit their unique needs and priorities. How does your intervention work in practice? What
are the downward accountability mechanisms in place?
(200 words maximum)

*

18. In your own words, please provide details about: 
• Why is your intervention needed? 
• Whatproblem or need does your intervention address and for whom? 
• How does your solution benefitsections of society and communities experiencing climate impacts?
• What does your solution orservice aim to do?
• How does your solution or service reduce vulnerability and/or build long-termresilience to climate 
change?
• How many direct beneficiaries are you intending to reach?
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19b. Tell us about the financial and governance mechanisms of the intervention and, how it is
managed by the local community to fit their unique needs and priorities. How does your intervention
work in practice? What are the downward accountability mechanisms in place?
(200 words maximum)

*

19c. Tell us how the intervention strengthens local knowledge and skills related to climate change
adaptation, climate finance or locally led adaptation principles. How does your intervention work in
practice? How does it enable local actors to autonomously continue building their knowledge? How
has this knowledge been applied by people in the community?
(200 words maximum)

*

19d. Tell us about how your innovation helps minimize the impacts of climate change on people in the
community, especially on the most vulnerable populations. How does your solution work in practice?
How do people access your innovation? How did you fund your innovation? Are you still relying on
external support?
(200 words maximum)

*

The solution was never used before in the local context

The solution is an existing solution creatively applied climate change adaptation

The solution presented is a new idea generated for local adaptation

It is a combination of all of the above

19e. Please select which best applies to your intervention *

» Reach & impact - Page 3 of 10

20. What is the estimated total number of direct beneficiaries from the intervention?
(Select one response for each of the items below)

Less than 500 direct beneficiaries

Between 500 and 2500 direct beneficiaries

Between 2500 and 5000 direct beneficiaries

More than 5000 direct beneficiaries

Currently (at time of application): *
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Less than 500 direct beneficiaries

Between 500 and 2500 direct beneficiaries

Between 2500 and 5000 direct beneficiaries

More than 5000 direct beneficiaries

By end of intervention: *

20a. Please provide a short description justifying your response, including how people benefit from
the solution and evidence to support this.
(150 words maximum)

*

Not yet/Too soon to say/Not sure

Yes, we are on track to reach our intended goal

Yes, we are exceeding our intended goal

21. How well is your intervention doing to reach its intended goal as described in question 18
(description of your intervention)?

*

21a. Please provide a short description justifying your response above, including how people benefit
from the solution and evidence to support this.
(150 words maximum)

*

» Replicability - Page 4 of 10

Yes, it has been replicated

Not yet, but there are plans

No, this is not part of our intervention

22. Has your solution been replicated or duplicated elsewhere?
This could be in a neighboring community, a different district or province within the same country, or in a different country.

*

22a. If yes, please provide a short description of the replication(s), whether the intervention was
replicated elsewhere by you or other implementers, including links and differences to the original
version of the intervention.
(150 words maximum)

*

22b. If not yet, but there are plans to duplicate the intervention elsewhere: please provide a short
description of the plans, including if known links and differences to the original version of the
intervention.
(150 words maximum)

*
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» Devolution of decision-making - Page 5 of 10

23. Who was involved from the community?
Please describe in detail the numbers of people involved in intervention design and implementation, roles played by community
stakeholders and their relationship to the target beneficiaries.

*

Less than 10

Between 10 and 100

Between 100 and 1000

More than 1000

24. How many people were involved in the intervention design and implementation from the
community?

*

25. How involved were/are local people in making decisions about the intervention?

During design stage: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

During negotiations with local government: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

During implementation stage: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

During monitoring and evaluation of results and impact stage: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

25a. Please provide a short description justifying your response.
(150 words maximum)
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26. Who was involved in managing funds from the community? Please describe in detail how local
stakeholders were involved in how funds were spent, and the degree to which financial arrangements
were transparent and made publicly accessible.
(150 words maximum)

*

27. How were local people involved in managing funds?

During design stage: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

During implementation stage: *

Very involved Involved Somewhat involved Not involved Not applicable

27a. Please provide a short description justifying your response.
(150 words maximum)

*

» Partnerships and collaboration - Page 7 of 10

Yes

No

28. Has your intervention resulted in collaborative action with other stakeholders? *

*

(150 words maximum)

28a. If yes, please detail how your intervention involved collaborating with other actors to help deliver
your intervention. For example, specify whether you formalized partnerships with international,
national and local actors or with other stakeholders to support each other, layer activities, avoid
duplication and enhance efficiencies and learn what works best.

» Devolution of resources and equitable access - Page 6 of 10
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Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention

29. How involved were women in your intervention overall: *

29a. Please provide a short description justifying your response to the above question.
(150 words maximum)

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention

30. How involved were men in your intervention overall: *

150 words max

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention

31. How involved were minorities and/or other excluded groups in your intervention overall: *

(150 words maximum)

Very involved: asked to decide what is implemented, how and by whom

Involved: invited to help plan the intervention, were able to direct some of the funding or elect priorities

Somewhat involved: consulted but did not decide who and what is funded, or how the intervention was executed

Not involved: not actively engaged in design or implementing the intervention

32. How involved were indigenous peoples in your intervention overall: *

(150 words maximum)

» Gender and Social Inclusion - Page 8 of 10

30a. Please provide a short description justifying your response to the above question.

31a. Please provide a short description justifying your response to the above question.

32a. Please provide a short description justifying your response to the above question.
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» Supporting materials - Page 9 of 10

In this section, please upload supporting materials that help to substantiate your responses in this
application. Please note that the selection committee will focus on the content presented rather than
the format or technical quality. Please keep to the maximum lengths and quantities indicated below.
Award nominees will have an opportunity to submit more detailed information and additional
supporting documentation at a later stage.

Uploading video from my device

Attaching link to video

33. Please upload a video or attach a link to a video that illustrates your story. Will you be uploading a
video or attaching a link to the video?
Please select one method below.

*

33a. Please upload a video that illustrates your story. Videos can consist of footage of your solution in
action, a short presentation of the solution or interviews with users/participants.
(max of 2 minutes and 30 MB for uploads)

Click here to upload file. (< 31MB)

*

33b. Please provide a link to a video that illustrates your story. Videos can consist of footage of your
solution in action, a short presentation of the solution or interviews with users/participants.
(max of 2 minutes and 30 MB for uploads)

*

34. Please upload photos or infographics to illustrate your story. Attachment 1.
(maximum of 5 attachments, for a 30 MB upload limit) Note: You may have to select all file extension types to find your image files.

Click here to upload file. (< 31MB)

*

34a. Attachment 1 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about
This field is not mandatory

35. Attachment 2
Note: You may have to select all file extension types to find your image files.

Click here to upload file. (< 31MB)

35a. Attachment 2 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about
This field is not mandatory



PRÊMIOS CAMPEÕES
DE ADAPTAÇÃO LOCAL

36. Attachment 3
Note: You may have to select all file extension types to find your image files.

Click here to upload file. (< 31MB)

36a. Attachment 3 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about
This field is not mandatory

37. Attachment 4
Note: You may have to select all file extension types to find your image files.

Click here to upload file. (< 31MB)

37a. Attachment 4 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about
This field is not mandatory

38. Attachment 5
Note: You may have to select all file extension types to find your image files.

Click here to upload file. (< 31MB)

38a. Attachment 5 - Please use this section to explain what the photos / infographics are about
This field is not mandatory
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The information and data disclosed in this application will be collected, managed,
processed and stored on secure servers by DAI on behalf of the Global Center on
Adaptation (GCA). DAI will share the data it is managing with GCA for the purposes
of the Global Awards.

By submitting this application for the "GCA Global Awards", I confirm that I agree
that DAI Global will share information with GCA for the purposes of the Global
Awards. The information shared in this application is subject to DAI and GCA
privacy policies.

If shortlisted for the Local Adaptation Champions Awards, applicants will be
contacted and requested to submit further information. By submitting this
application form, you acknowledge your consent to be contacted for further
information.

By checking the "I accept this Data Privacy Notice" box and sending the personal
data requested in the GCA Awards Application, you will have granted your express
consent to it, and said consent will remain in force until the moment in which you
express your refusal for the treatment or until you subsequently exercise your right
of opposition or the authority to impose the limitation of said treatment. Please
email digital@dai.com to express your refusal.

Please confirm you have reviewed the DAI and GCA privacy policies:

I accept this Data Privacy Notice

I confirm that I have reviewed the DAI and GCA privacy policies and I have approval of my organization to share the
information requested here.

GCA Privacy Policy

DAI Privacy Policy

I confirm that I am an authorized representative of this organization or, if I represent a group of partners, I confirm
that I have requested permission to submit an application on their behalf to be considered for this award

Applicant disclaimer *

» Data privacy notice - Page 10 of 10
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Global Center on Adaptation website

Social media

Direct email from a partner or friend

DAI referral source

GCA newsletter

LLA community of practice

Traditional media

Other

How have you heard about the awards? *

Please specify:
*
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHER 
O FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
PERGUNTAS DE TRIAGEM

Por favor, selecione todas as que se aplicam na 
lista de perguntas:

      Eu tenho uma solução que aborda os 
impactos das mudanças climáticas e/ou cria 
uma resiliência climática efetiva.

      Eu tenho uma solução que visa apoiar as 
comunidades ou setores mais vulneráveis da 
sociedade e indivíduos que sofrem impactos 
climáticos.

      Minha solução está sendo implementada.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Digite seu primeiro nome.

2. Digite seu sobrenome.

3. Digite seu número de telefone no formato 
especificado, começando com o sinal +, 
seguido pelo código do país e o restante do 
número.

4. Digite o endereço de e-mail que você usa 
com mais frequência para trabalhar no projeto. 
Usaremos este e-mail para contatá-lo caso 
você seja indicado para os prêmios.

4a. Confirme o endereço de e-mail que você 
digitou na pergunta 4. Certifique-se de usar 
exatamente o mesmo e-mail.

5. Insira o nome da organização que está 
realizando o trabalho ou implementando 
a solução. Se você não faz parte de 
uma organização, por favor, coloque seu 
nome aqui.

6. Insira o endereço da organização ou 
seu endereço se você não fizer parte 
de uma organização. Se você opera 
internacionalmente, coloque o endereço 
do país onde você está implementando 
a iniciativa que está enviando nesta 
inscrição.

7. Digite o estado ou província do 
endereço indicado acima.

8. Digite o CEP do endereço indicado 
acima.

9. Insira o país do endereço indicado 
acima.

10. Insira sua função na implementação 
da solução/iniciativa que você está 
enviando nesta inscrição ou seu cargo na 
organização indicada na pergunta 6.

11. Indique o país onde a sua 
organização tem a sua sede. Se for o 
mesmo da questão 10, por favor, coloque 
o nome do país novamente aqui.

12. Indique o URL do site, os 
identificadores de mídia social ou links 
para qualquer presença digital que você 
possa ter.



PRÊMIOS CAMPEÕES
DE ADAPTAÇÃO LOCAL

13. Selecione o tipo de organização que melhor 
descreve ou se adapta à sua situação. São oito 
opções:

     “Indivíduo” aplica-se a pessoas que não 
fazem parte de nenhuma entidade formal.

     “Organização não governamental” aplica-
se a todas as entidades e grupos sem fins 
lucrativos, sejam locais, regionais, nacionais 
ou internacionais, independentemente do 
tamanho.

     “Negócios” se aplica a empresas privadas. 
Eles podem ser de propriedade individual, de 
tamanho médio, grande ou internacional.

     “Instituição governamental” pode ser 
qualquer ramo do governo, em qualquer nível.

     “Parceria composta por várias organizações 
diferentes” aplica-se a um grupo de 
organizações que trabalham em conjunto na 
implementação da solução apresentada nesta 
candidatura.

     “Organização internacional” aplica-se a 
organizações internacionais sem fins lucrativos, 
como agências das Nações Unidas, instituições 
financeiras internacionais e regionais, centros 
de pesquisa, etc.

     “Academia” aplica-se a escolas, 
universidades ou qualquer outra instituição de 
ensino ou formação.

     “Outro” é para qualquer tipo de organização 
não listada acima.

13a. Explique quais organizações fazem 
parte da parceria e como você colabora na 
implementação da solução.

13b. Indique o seu tipo de organização.

SOBRE A SUA INTERVENÇÃO

14. Digite o nome da sua intervenção. Se 
não tiver um nome específico, diga-nos 
do que se trata.

15. Liste todos os países onde você está 
implementando sua solução. Se você 
trabalha apenas em seu país de origem, 
repita o nome aqui.

16. Indique há quanto tempo trabalha 
nesta intervenção.

17. Indique se você está trabalhando 
localmente, regionalmente, 
nacionalmente ou internacionalmente.

17a. Se você selecionou “Outro”, conte-
nos mais sobre sua situação.

17b. Conte-nos mais sobre como você 
opera na escala e no contexto que você 
indicou.

CONTE-NOS SUA HISTÓRIA

18. Conte-nos sua história, com suas 
próprias palavras. Use as seguintes 
perguntas de orientação para ajudá-lo a 
começar. Qual problema ou necessidade 
sua intervenção aborda e para quem? 
Por que sua intervenção é necessária? 
Como sua solução beneficia setores da 
sociedade e comunidades que sofrem 
impactos climáticos? O que sua solução 
ou serviço pretende fazer? Qual é o 
objetivo pretendido da sua intervenção 
em termos de alcance e impacto? 
Como sua solução ou serviço reduz a 
vulnerabilidade e/ou cria resiliência de 
longo prazo às mudanças climáticas? 
Quantos beneficiários diretos você 
pretende alcançar?
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PERGUNTAS DE CATEGORIA

19. Escolha a categoria de Prêmios à qual 
está se candidatando. Selecione a categoria 
que melhor se adapta à sua intervenção ou 
aquela onde você pode mostrar o impacto 
mais positivo. As categorias de prêmios são: 
Liderança inclusiva, Governança financeira, 
Capacidade e conhecimento e Inovação local.

19a. Esta pergunta aparecerá se você 
selecionar a categoria Liderança inclusiva: 
Conte-nos sobre a intervenção em si, em que 
consiste e como é gerenciada pela comunidade 
local para atender às suas necessidades 
e prioridades únicas. Como funciona a 
sua intervenção na prática? Quais são os 
mecanismos de responsabilização descendente 
em vigor?

19b. Esta pergunta aparecerá se você 
selecionar a categoria Governança financeira: 
Conte-nos sobre os mecanismos financeiros 
e de governança da intervenção e como ela 
é gerenciada pela comunidade local para 
atender às suas necessidades e prioridades 
exclusivas. Como funciona a sua intervenção 
na prática? Quais são os mecanismos de 
responsabilização descendente em vigor?

19c. Esta pergunta aparecerá se você 
selecionar a categoria Conhecimento e 
capacidade: Conte-nos como a intervenção 
fortalece o conhecimento e as habilidades 
locais relacionadas à adaptação às mudanças 
climáticas, financiamento climático ou 
princípios de adaptação liderados localmente. 
Como funciona a sua intervenção na 
prática? Como permite que os atores locais 
continuem autonomamente construindo seu 
conhecimento? Como esse conhecimento tem 
sido aplicado pelas pessoas da comunidade?

19d. Esta pergunta aparecerá se você 
selecionar a categoria Inovação local: 

Conte-nos sobre como sua inovação ajuda 
a minimizar os impactos das mudanças 
climáticas nas pessoas da comunidade, 
especialmente nas populações mais 
vulneráveis. Como sua solução funciona na 
prática? Como as pessoas acessam sua 
inovação? Como você financiou sua inovação? 
você ainda está contando com suporte 
externo?

19e. Selecione o tipo de inovação que você 
introduziu.

ALCANCE E IMPACTO

20. Selecione o número estimado de pessoas 
que se beneficiam de sua intervenção a partir 
do intervalo proposto agora e estime quantas 
provavelmente se beneficiarão no final de 
sua intervenção. Se você trabalha com um 
número definido de pessoas, basta selecionar 
o mesmo número duas vezes.

20a. Forneça uma explicação e evidência do 
número e de como as pessoas se beneficiam 
de sua intervenção.

21. Conte-nos como você está progredindo 
em direção aos seus objetivos.

21a. Forneça uma explicação para a resposta 
selecionada.

REPLICABILIDADE

22. Selecione a opção que melhor descreve se 
sua solução foi replicada.

22a. Conte-nos como ocorreu essa replicação, 
se foram feitas alterações na ideia original e 
qual o sucesso dessa nova intervenção.
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22b. Conte-nos quais são seus planos para 
replicação, se houver, e quais mudanças você 
pode fazer na ideia original para adaptá-la ao 
novo contexto.

DEVOLUÇÃO DA TOMADA DE 
DECISÃO

23. Descreva em detalhes o número de pessoas 
envolvidas no desenho e implementação da 
intervenção, os papéis desempenhados pelas 
partes interessadas da comunidade e sua 
relação com os beneficiários-alvo.

24. Indique quantas pessoas da comunidade 
estiveram envolvidas no desenho e 
implementação da intervenção.

25. Fale-nos sobre o envolvimento das pessoas 
nas várias fases da intervenção: concepção, 
negociação com as autoridades locais, 
implementação, monitorização e avaliação dos 
resultados.

25a. Dê-nos mais alguns detalhes sobre como 
foi esse envolvimento.

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E 
ACESSO EQUITATIVO

26. Descreva em detalhes como as partes 
interessadas locais foram envolvidas na forma 
como os fundos foram gastos e até que ponto 
os acordos financeiros foram transparentes e 
tornados acessíveis ao público.

27. Conte-nos sobre como as pessoas se 
envolveram na gestão de fundos durante a 
concepção e implementação.

27a. Dê mais detalhes sobre como foi esse 
envolvimento na prática.

PARCERIAS E COLABORAÇÃO

28. Indique se trabalhou com parceiros 
em alguma fase da intervenção.

28a. Detalhe como sua intervenção 
envolveu a colaboração com outros 
atores para ajudar a realizar sua 
intervenção. Por exemplo, especifique 
se você formalizou parcerias com atores 
internacionais, nacionais e locais ou com 
outras partes interessadas para apoiar 
uns aos outros, camadas de atividades, 
evitar duplicação e aumentar a eficiência 
e aprender o que funciona melhor.

GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL

29. Selecione o que melhor descreve 
como as mulheres foram envolvidas em 
sua intervenção.

29a. Dê-nos mais alguns detalhes sobre 
como foi esse envolvimento.

30. Selecione o que melhor descreve 
como os homens se envolveram em sua 
intervenção.

30a. Dê-nos mais alguns detalhes sobre 
como foi esse envolvimento.

31. Selecione o que melhor descreve 
como as minorias e/ou grupos excluídos 
estiveram envolvidos na sua intervenção.

31a. Dê-nos mais alguns detalhes sobre 
como foi esse envolvimento.

32. Selecione o que melhor descreve 
como os povos indígenas foram 
envolvidos em sua intervenção.
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32a. Dê-nos mais alguns detalhes sobre como 
foi esse envolvimento.

MATERIAIS DE SUPORTE

33. Indique se você está enviando ou linkando 
um vídeo.

33a. Carregue um vídeo que melhor apresente 
a sua intervenção e apoie a sua história. Os 
vídeos podem consistir em filmagens de sua 
solução em ação, uma breve apresentação 
da solução ou entrevistas com usuários/
participantes.

33b. Forneça um link para um vídeo que melhor 
apresente sua intervenção e apoie sua história. 
Os vídeos podem consistir em filmagens de 
sua solução em ação, uma breve apresentação 
da solução ou entrevistas com usuários/
participantes.

34. Faça upload de fotos ou infográficos 
para ilustrar sua história. Para cada imagem, 
explique o que a foto representa e como ela 
ilustra sua história. Respeite os comprimentos e 
quantidades máximos indicados no formulário 
de candidatura. Os indicados ao prêmio terão 
a oportunidade de enviar informações mais 
detalhadas e documentação de apoio adicional 
em um estágio posterior.

AVISO DE PRIVACIDADE DE 
DADOS E OUTRAS PERGUNTAS

Confirme e aceite as políticas de privacidade e 
isenções de responsabilidade contidas neste 
formulário.

Indique também como ficou sabendo dos 
Prêmios.
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