PROGRAMA BRASIL PRÓXIMO: CINCO REGIÕES ITALIANAS
PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NO BRASIL

PROJETO
“REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS E APOIO TECNOLOGICO
PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NA REGIÃO CENTRO
PAULISTA”.

E INTEGRADA
PROJETO:
“REDE DE SERVIÇOS E APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL DA REGIÃO CENTRO PAULISTA”

• CARÁTER POLÍTICO
• Regionalização
• Descentralização
• Visão de território
• CONCEPÇÃO INOVADORA DE POLÍTICA PÚBLICA
• Projeto busca somar com as demais ações de caráter mais
localizado existentes na região
• DIMENSÃO ESTRATÉGICA DE DECISÕES
• Foco nos micro e pequenos empreendimentos
• Metodologia de intervenção

–
–
–
–

OBJETIVOS
Criação de uma rede integrada de serviços de apoio aos micro e pequenos
empreendimentos, contribuindo para redes, inovação e formulação e
implementação de politicas publicas;
Formação de um Comitê Intermunicipal e de Secretaria Executiva (REDE)
Contribuir para o fortalecimento de uma nova concepção de
desenvolvimento das MPEs do território, envolvendo ações múltiplas:
universidade/ comunidade/instituições/parcerias.
Valorização do local e da integração regional e da articulação entre
empresas/ instituições/sociedade / governo.

O QUE VAI OFERECER AOS MUNICÍPIOS?
– Estudos e instrumentos básicos e de gestão de apoio à agricultura familiar.
– Estudos e instrumentos básicos de apoio a segmentos específicos de MPEs
e cadeias curtas.
– Guichês de atendimento para informações tecnológicas de baixa
complexidade
– Guichês de atendimento às MPEs de segmentos específicos.

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CENTRO PAULISTA:
1-APOIO TECNOLÓGICO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS
a) SIRT/IBICT/UNESP www.respostatecnica.org.br
2- APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
a) Capacitação de gestores MDIC/ Prefeitura de Araraquara
B) Contribuição para a organização de mercados locais e regionais para
produtos da agricultura familiar.
3- OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL
a) Estudos de vocações e potencialidades sócio econômicas em municípios;
b) Organização e disponibilização de dados e informações sócio econômicas
relevantes para os municípios: emprego e renda por setores, por tamanho de empresas;
c) Identificação e contato (links) Serviços de Apoio às Empresas, disponíveis em
municípios parceiros;
d) Estudos de cadeias curtas ou segmentos produtivos regionais:
estudo piloto na cadeia do mel;
estudos da cadeia do leite( em planejamento)
e) Atuação em incubadoras de empresas:
projetos piloto (em andamento) em Araraquara;
projetos (em estudo): Rio Claro e Itirapina.
4- PLATAFORMA WEB http://pcp.uniara.com.br/centropaulista/

