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O ensino superior, as nossas universidades do estado do Paraná, é um
patrimônio do paranaense. É um ativo que nós temos de importante, de
pessoas intelectuais, preparadas, doutores, mestres que estão ali e que
colaboram para o desenvolvimento do nosso estado.

Nós queremos modernizar ainda mais as nossas universidades, inclusive,
convocando elas para que possam ajudar no desenvolvimento econômico,
social e regional do nosso estado.

Nós vamos criar as agências regionais de desenvolvimento socioeconômico
através das universidades e da sociedade civil organizada, para que nos
ajudem a pensar o Paraná de forma regional, porque o Paraná é dividido em
vários ‘Paranás’ dentro do nosso estado, cada um com a sua vocação cultural,
econômica e assim por diante.







Objetivo

Desenvolvimento produtivo;
Ciência, tecnologia e inovação; 
Educação e qualificação profissional;
Infraestrutura econômica e urbana;
Desenvolvimento social, artístico e
cultural; e
Fortalecimento das capacidades
governativas regionais.

Apoiar iniciativas regionais, com
participação de empresas, sociedade civil e
municípios (ou suas associações), para
realizar projetos de:



Integração dos atores do ecossistema
de inovação regional;

Atendimento de demandas do setor
produtivo empresarial e da sociedade,
que apresentem relevante potencial de
implementação; 

Aperfeiçoar a execução das políticas
públicas estaduais voltadas ao
desenvolvimento regional sustentável;

Diretrizes gerais do programa

O incentivo à inovação como fator de
agregação de valor aos produtos, design,
processos ou serviços paranaenses;

O fomento ao empreendedorismo de alto
impacto, com base na ciência, tecnologia e
inovação para o aumento da
competitividade;

O fomento à inovação social com base nas
tecnologias sociais e na Economia
Solidária; 



EIXOS DE ATUAÇÃO
DA AGEUNI

EIXO DE PARCERIA
UNIVERSIDADE - EMPRESA;

EIXO DE INOVAÇÃO E APOIO PARA
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,
COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS;

EIXO UNIVERSIDADE
EMPREENDEDORA.

EIXO UNIVERSIDADE E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSTENTÁVEL



FINANCIAMENTO
SERÃO TRÊS EDITAIS OPERACIONALIZADOS PELA
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA COM RECURSOS DA SETI E SEFA:

10 MILHÕES DE REAIS




