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FAQs

Setorial

Couro

1. Qual é a visão geral do setor de couro da Índia?
A Índia é o segundo maior produtor mundial de calçados e confecções de couro e responde por
13% da produção mundial de couros / peles. Uma visão geral do setor pode ser acessada no relatório
de Conquistas no link.

2. Quais são as principais iniciativas empreendidas pelo governo nos últimos tempos no
setor coureiro?
Programa de Desenvolvimento de Couro Indiano: 1. Uma das principais atividades do Programa de
Desenvolvimento do Couro Indiano é fornecer treinamento de desenvolvimento de habilidades
vinculado à colocação para jovens desempregados. 2. Proporcionar emprego por meio de
treinamento bem planejado na indústria de couro e calçados. 3. Para o aumento da infraestrutura
institucional, foi prestada assistência para o estabelecimento de duas novas filiais do Instituto de
Design e Desenvolvimento de Calçados (FDDI) em Banur (Punjab) e Ankleshwar (Gujarat). 4 - A
aprovação foi dada para a criação do Mega Leather Cluster (MLC) em Nelore, Andhra Pradesh.

3. Quais são os critérios de elegibilidade do esquema ILDP?
Todas as unidades existentes em couro e produtos de couro, incluindo curtumes, artigos de couro,
selaria, calçados de couro e setor de componentes para calçados com lucro em dinheiro por 2 anos,
empreendendo programas viáveis e financiáveis de atualização de tecnologia em ou após 29 de
agosto de 2008 são elegíveis para assistência .

4. O que é o Programa de Desenvolvimento do Couro Indiano do Esquema do Setor
Central (ILDP)?
O esquema visa permitir que os curtumes, calçados, componentes para calçados e unidades de
produtos de couro existentes se atualizem levando a ganhos de produtividade, dimensionamento
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correto da capacidade, redução de custos, design e desenvolvimento, simultaneamente, incentivando
os empresários a diversificar e criar novas unidades nas áreas .
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