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Min. da Integração Nacional - MI

1

Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais - APLs - Plano Brasil sem Miséria
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1 - Provimento de Infraestrutura Produtiva para
Arranjos Produtivos Locais - APLs - Plano Brasil sem
Miséria
Descrição
Estruturação e o fortalecimento de processos produtivos, por meio da implantação de infraestrutura e aquisição de
equipamentos e materiais para empreendimentos preferencialmente associativos e de caráter regional, visando ao
acesso às oportunidades de mercado.
Órgão Executor:
Min. da Integração Nacional - MI / Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR
Forma de implementação:
Governos Estaduais e Municípios, Institutos Federais e outros órgãos executores do Governo Federal apresentam
proposta no SICONV.
Procedimentos e critérios para a definição da prioridade:
Critérios de Priorização: projetos vinculados às cadeias produtivas da fruticultura, piscicultura, ovinocaprinocultura,
apicultura e economia criativa; menor custo per capita para beneficiar a população em situação de extrema pobreza
(renda per capita até R$ 70,00); proponente com resultados positivos em projetos já desenvolvidos junto ao Ministério
da Integração Nacional; alcance regional; participação do Governo Estadual; e envolvimento de parceiros
estratégicos.

Critérios de Seleção: vinculação a atividades produtivas identificadas com o potencial da região; inclusão
produtiva da população em situação de extrema pobreza (renda per capita até R$ 70,00); atividades de
caráter coletivo (associativo/cooperativo); viabilidade técnica e financeira do projeto; adequação do
modelo de gestão; demonstração da aceitação do produto pelo mercado; e inserção nas áreas prioritárias de
atuação da PNDR.
Grupo da Ação:
Planejamento, Ajuste/Pactuação da execução da ação envolve a discussão com os colegiados territoriais.
Eixo da Ação:
Apoio a atividades produtivas
Papel do colegiado na definição da prioridade:
Caráter articulador, mobilizador e fiscalizador.
Responsável:
Walber Santana Santos (walber.santos@integracao.gov.br) - Departamento de Programas de Desenvolvimento
Regional/Coordenação Geral de Programas Sub-Regionais
Meta Territorializada:

Meta ainda não Territorializada:

Meta Total:

3 Empreendimentos Gerados

0 Empreendimentos Gerados

3 Empreendimentos Gerados
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Valor Territorializado:

Valor ainda não Territorializado:

Valor Total:

R$ 11.360.000,00

R$ 0,00

R$ 11.360.000,00

Maiores Informações:
www.mi.gov.br
www.territoriosdacidadania.gov.br

Metas Territorializadas:
Comentário geral do
gestor sobre esta
ação:

Há a possibilidade de que metas adicionais sejam definidas para os territórios
futuramente, assim que for finalizada a definição exata dos locais de
implementação das ações. A previsão para finalização dessas definições é
junho de 2013.

#

Território

Empreendimentos Gerados

Valor

1

Mesorregião Alto Solimões - AM

3

R$ 11.360.000,00
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