Designação do projeto | Reforço da competitividade da Tepsol
Código do projeto | ALT20-05-3827-FEDER-000015
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção | Santarém - Alentejo
Entidade beneficiária | TEPSOL - TÉCNICAS PROTECÇÃO SOLAR, LIMITADA
Data da aprovação |08-01-2018
Data de início |12-01-2018
Data de conclusão |31-12-2019
Custo total elegível | 223.521,93€
Apoio financeiro da União Europeia | 67.056,58 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
A empresa pretende com este projeto, concretizar os seguintes objetivos:
 Investir numa imagem de marca;
 Criar uma loja de vendas online;
 Adquirir novos equipamentos e máquinas, de forma a introduzir o fabrico de novos produtos;
 Rentabilizar o espaço existente, passando a secção Administrativa/Escritórios para o primeiro andar,
deixando o R/C livre não só para a exposição de produtos, como também para ambas as secções de fabrico
de produtos existentes e novos.
O presente projeto visa reforçar a capacidade produtiva atual, bem como qualificar a empresa, dotando-a de novas
ferramentas, aumentando a sua competitividade e capacidade de resposta. Com o investimento previsto empresa
irá abraçar uma nova área de negócio e irá desenvolver novos produtos. Estamos a apresentar uma operação MultiFundo (FEDER+FSE).
De acordo com a descrição e objetivos a candidatura tem enquadramento no ponto nº 1 do Aviso de concurso. A
candidatura mobiliza os dois Fundos da Coesão, FEDER e FSE, de forma conjunta, com o objetivo de expansão ou
modernização de pequenas empresas criada há mais e cinco anos, envolvendo um projeto de investimento e a
criação líquida de um posto de trabalho.

Designação do projeto | Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E) – CIMLT
Código do projeto | ALT20-05-3321-FSE-000026
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Região de intervenção | Santarém - Alentejo
Entidade beneficiária | TEPSOL - TÉCNICAS PROTECÇÃO SOLAR, LIMITADA
Data da aprovação |08-01-2018
Data de início |12-01-2018
Data de conclusão |31-12-2019

Custo total elegível | 2.317,26 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2.317,26 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
O presente projeto visa reforçar a capacidade produtiva atual, bem como qualificar a empresa, dotando-a de novas
ferramentas, aumentando a sua competitividade e capacidade de resposta. Com o investimento previsto empresa
irá abraçar uma nova área de negócio e irá desenvolver novos produtos. Estamos a apresentar uma operação MultiFundo (FEDER+FSE).
De acordo com a descrição e objetivos a candidatura tem enquadramento no ponto nº 1 do Aviso de concurso. A
candidatura mobiliza os dois Fundos da Coesão, FEDER e FSE, de forma conjunta, com o objetivo de expansão ou
modernização de pequenas empresas criada há mais e cinco anos, envolvendo um projeto de investimento e a
criação líquida de um posto de trabalho.

