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1 - Fomento e Fortalecimento de Empreendimentos
Econômicos Solidários e suas Redes de Cooperação
Descrição
Fomento à criação e ao fortalecimento institucional de bancos comunitários de desenvolvimento, fundos rotativos
solidários e cooperativas de crédito solidário, por meio da articulação e disponibilização de recursos financeiros não
reembolsáveis, com o objetivo de atender iniciativas produtivas associativas e comunitárias, realizadas por parcelas
da população sem acesso a serviços de crédito.
Órgão Executor:
Min. do Trabalho e Emprego - MTE / Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES
Forma de implementação:
Em 2013 a SENAES/MTE realizará Chamada Pública de Parceria para seleção de projetos de órgãos governamentais
e instituições privadas sem fins lucrativos. Os convênios são de abrangência territorial, estadual, regional e nacional.
Procedimentos e critérios para a definição da prioridade:
As Chamadas Públicas contém critérios de elegibilidade, de habilitação e de mérito considerando a qualificação
técnica, capacidade operacional ; estrutura técnica e metodológica da proposta; prioridades de atuação por região e
nos territórios da cidadania. Visa a atender trabalhadores em risco de desemprego, desempregados e autônomos que
querem se associar para criar empreendimentos econômicos solidários, bem como iniciativas produtivas de base
coletiva que já estão em funcionamento, como cooperativas, associações e empresas autogestionárias.
Grupo da Ação:
Execução da ação prioriza o atendimento dos Territórios da Cidadania, podendo envolver a discussão com os
colegiados territoriais.
Eixo da Ação:
Apoio a atividades produtivas
Papel do colegiado na definição da prioridade:
Controle Social.
Responsável:
Manoel Vital de Carvalho Filho (vital.filho@mte.gov.br) - Depto. de Fomento à Economia Solidária da Secretaria
Nacional de Economia Solidária (DEFES/SENAES)
Meta Territorializada:

Meta ainda não Territorializada:

Meta Total:

0 Empreendimentos Apoiados

6 Empreendimentos Apoiados

6 Empreendimentos Apoiados

Valor Territorializado:

Valor ainda não Territorializado:

Valor Total:

R$ 0,00

R$ 6.000.000,00

R$ 6.000.000,00

Maiores Informações:

Matriz de Ações 2013

3

http://portal.mte.gov.br
www.territoriosdacidadania.gov.br

Ainda não existem metas territorializadas para esta ação.
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