Designação do projeto | Mondim Coopera
Código do projeto | NORTE-02-FEDER-000102
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Norte
Beneficiário Coordenador | Município de Mondim de Basto
Cobeneficiário | Núcleo Empresarial de Mondim de Basto

Data de aprovação | 13-04-2017
Data de início | 01-07-2017
Data de conclusão | 31-06-2019
Custo total elegível | 443.587,06€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 377.049,00€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto a desenvolver em parceria com o Núcleo Empresarial de Mondim de Basto compõe-se por um conjunto
de ações com o objetivo de qualificar as PME's dos setores agroalimentar, restauração, alojamento, turismo e a
indústria extrativa – granito em especial, para a aposta em fatores de inovação, diferenciação e a sensibilização
para estes fatores como fatores críticos de competitividade, não só para as empresas mas também para um
território de baixa densidade, como é o caso de Mondim.
As principais ações associadas ao projeto são: Desenvolver a cooperação Multissetorial das empresas de Mondim
de Basto através da realização de 4 encontros empresariais temáticos (Internacionalização/Qualificação/
Desenvolvimento/Crescimento") e criação de plataforma/rede de cooperação online; Realizar a Bienal do Granito;
Promover as atividades agroalimentares, restauração, hotelaria e turismo no espaço rural através da realização da
"Feira da Terra"; Capacitar os empresários para a gestão e desenvolvimento de negócios em territórios de baixa
densidade, através da disponibilização de serviços de consultoria nas áreas da gestão.
Espera-se que “Mondim Coopera” contribua para o reforço das cadeias de valor, potencie a criação e fixação das
mais-valias, em particular nas fileiras produtivas tradicionais mas também nos setores emergentes como o turismo
de natureza e o turismo ativo. Espera-se ainda, que aumente a capacidade de iniciativa do tecido empresarial que
favoreça o investimento em atividades de base inovadora que explorem os recursos locais ou o aproveitamento
eficaz de complementaridades com as atividades dominantes.

