Termos de Acordo já celebrados pela ASSOCITECH TECHNO PARK com
INSTITUIÇÕES voltadas ao desenvolvimento tecnológico, inovação, fomento
comercial e apoio técnico administrativo para acesso à financiamentos e
incentivos fiscais.

I.

INOVA UNICAMP : (www.inova.unicamp.br )
Objetivos deste Termo de Acordo
O objetivo do Programa será o de promover a cooperação nas áreas do
desenvolvimento tecnológico, comércio, informação e desenvolvimento
profissional, a partir da criação de uma rede que estimule e facilite a
relação das empresas ocupantes do TECHNO PARK CAMPINAS com
a UNICAMP no campo da inovação tecnológica, do desenvolvimento
tecnológico, engenharia não-rotineira e informação tecnológica, no
âmbito do Programa “Sistema de Parques Tecnológicos do Estado de
São Paulo” (SPTec) conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, ao qual o Techno Park foi
credenciado provisoriamente através do processo SDECT nº 170/13.

II.

AGROPOLIS, UNICAMP, PREFEITURA CAMPINAS E TECHNO
PARK

( www.agropolis.fr/ e

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2014/05/22/unicamp-lidera-criacao-daagropolis-de-campinas )

Objetivos deste Termo de Acordo:
(i) Estabelecimento

de

uma

Plataforma

de

relacionamento

entre

Universidades, Centros e Instituições de Pesquisa e Empresas de base
tecnológica, nacionais e internacionais instaladas na Regiões de Campinas
e

de

Montpellier

que

atuam

nos

segmentos

agroalimentar

e

desenvolvimento sustentável.
(ii) Cooperação

mútua

em

programas

de

cooperação

em

pesquisa,

desenvolvimento e inovação tecnológico.
(iii) Contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável
(iv) Como

perspectiva

futura

a

implantação

do

Polo

Tecnológico

AGROPOLIS em Campinas. Este talvez seja o objetivo mais importante
deste acordo e no médio prazo consolidará o que virá a ser um Centro de

Pesquisa e Conhecimento estratégico para o desenvolvimento da cadeia
produtiva do setor agroalimentar da Região de Campinas.
(v) Estabelecer intercâmbio entre as Incubadoras instaladas nas duas Regiões,
objetivando estimular o surgimento de empresas “start ups”
(vi) Ampliar a projeção internacional da Região de Campinas na Europa e da
Região de Montpellier na América do Sul, como centros de conhecimento
nas áreas focadas através das ações previstas neste Termo.

III.

F-INICIATIVAS (http://www.f-iniciativas.com.br/ )
Objetivos deste Termo de Acordo
O objetivo do presente Acordo de Cooperação será o de favorecer o
desenvolvimento das empresas de base tecnológica, sejam empresas
consolidadas ou nascentes (start up) instaladas no TECHNO PARK
CAMPINAS, oferecendo apoio técnico e administrativo para a
identificação e viabilização de linhas de financiamento e na gestão de
incentivos fiscais destinados a P&Ds e inovação tecnológica.

IV.

CVT Valorization SUD ( http://www.cvt-sud.fr )
Objetivos deste Termo de Acordo
O objetivo deste TERMO DE ACORDO é o de promover a cooperação
nos setores do desenvolvimento tecnológico, comércio, engenharia
não-rotineira, e desenvolvimento profissional, a partir da criação de uma
rede que estimule e facilite a relação das empresas ocupantes do
TECHNO PARK CAMPINAS com os Institutos de Pesquisa e Empresas
associadas ao CVT VALORIZATION SUD. Os domínios das ciências
da vida que serão priorizados neste acordo são os que seguem: (i)
saúde humana e animal, alimentação, cosmetologia, meio ambiente,
agronomia, segurança alimentar, tecnologia da informação e da
comunicação, ciências humanas e sociais.

