Designação do projeto
COOPERA_RS - Rede para a promoção da cooperação, qualificação e
competitividade do território associado ao Provere dos Recursos Silvestres
Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-000045
Objetivo principal
A operação visa a profissionalização e sustentabilidade das fileiras associadas
aos recursos silvestres do Alentejo, assumindo-se como um projeto para a
qualificação empresarial coletiva, que atua sobretudo ao nível dos aspetos
críticos identificados (específicos ou transversais). A operação concentra-se
em diferentes abordagens, mas sempre em estreita colaboração com os
parceiros da EEC, com vista a uma maior eficiência de resultados.
Região de intervenção |Baixo Alentejo e Odemira
Entidade beneficiária |ESDIME e CIMBAL
Data da aprovação | 31 de outubro de 2018
Data de início |1 de novembro de 2018
Data de conclusão |30 de junho de 2021
Custo total elegível | 526 723,10
Apoio financeiro da União Europeia | 447 714,64
Apoio financeiro público nacional/regional | 79 008,47

Objetivos, atividades e resultados esperados

Objetivos específicos:
- Promover soluções de cooperação entre os diversos intervenientes da EEC
e assegurar as condições necessárias para que os recursos silvestres e
produtos associados possam constituir uma base motora para o
desenvolvimento económico e empregabilidade da região de intervenção,
envolvendo na equação os Municípios e os GALs em conjunto com o tecido
empresarial;
- Promover a estabilização, sustentabilidade, competitividade e
profissionalização das fileiras associadas ao foco temático da EEC,
consolidando os investimentos realizados na EEC anterior;
- Estimular a criação de valor em toda a fileira, por via da qualificação dos
diferentes intervenientes.
Atividades a desenvolver:
1. Promoção de práticas de cooperação e coopetição dentro das fileiras
dos recursos silvestres
1.1 Mapeamento de recursos logísticos (transformação / incubação /
experimentação) potencialmente partilháveis;
1.2 Estudo de soluções de cooperação ao nível da partilha de recursos.
2. Ações de Sensibilização/Qualificação para os fatores críticos de
competitividade
2.1 Ações de sensibilização para os fatores críticos de competitividade,
identificados por fileira;
2.2 Ações de capacitação/qualificação para os fatores críticos de
competitividade, transversais e comuns às fileiras dos recursos silvestres.
3. Promoção de Iniciativas que potenciem a obtenção e produção de
informação estratégica

3.1 Levantamento de ideias inovadoras em torno da produção /
transformação / recriação de produtos à base dos recursos silvestres e
sistematização das mesmas numa Bolsa de Ideias de Negócios;
3.2 Mapeamento de soluções de financiamento alternativas, adequadas à
criação de valor a partir dos recursos silvestres.
Resultados esperados:
Com a implementação do projeto, pretende-se que as fileiras associadas aos
recursos silvestres do Alentejo ganhem uma maior consolidação e
profissionalização. Espera-se que, as fragilidades resultantes da imaturidade
destas fileiras, sejam minimizadas ou ultrapassadas, e que as empresas
associadas tenham conseguido implementar fatores de inovação (de
produto, de processo ou organizacional) que lhes permita tornarem-se mais
eficientes, criar mais-valias e organizarem-se para o mercado de forma mais
eficaz. Espera-se também, que algumas soluções de cooperação tenham sido
implementadas com sucesso, com reflexos diretos, quer para as empresas já
instaladas, quer para futuros empreendedores nestes recursos. Por último,
mas não menos importante, pretende-se também, que o projeto
COOPERA_RS, seja um fator de coesão em torno da EEC em causa e que
permita um maior envolvimento entre o foco temático da EEC e o território
que a suporta, com impactos económicos associados.

