Designação do projeto |VISION-AUP
Código do projeto | NORTE-01-02B7-FEDER-070289
ObjeHvo principal |Reforçar a InvesHgação, o Desenv. Tecnológico e a Inovação
Região de intervenção |Norte
EnHdade beneﬁciária | AUP-Automação de Unidades de Produção, Lda
Data de aprovação | 2021-01-14
Data de início |2021-01-29
Data de conclusão | 2021-09-30
Custo total elegível | 278.851,03€
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia |

FEDER - 230.605,30€

Apoio ﬁnanceiro público nacional/regional | n.a.
Obje'vos, a'vidades e resultados esperados/a'ngidos:
O projeto visa a monitorização eﬁcaz do uso de máscara respiratória e
temperatura corporal em grupos grandes de pessoas, de forma
automáHca e com o mínimo de disrupção possível na sua vida,
contribuindo, desta forma, para a diminuição do risco de contágio e
controlo da propagação.

Tx. Execução a:
30/09/2021

100%

1

Designação do projeto |Internatiocional - AUPxport
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-071453
Objetivo principal |Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária | AUP-Automação de Unidades de Produção, Lda
Data de aprovação | 2020-12-03
Data de início |2021-04-01
Data de conclusão | 2023-03-31
Custo total elegível | 395.874,00€
Apoio financeiro da União Europeia |

FEDER - 178.143,75€

Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O projeto visa proporcionar maior valor acrescentado aos serviços,
posicionando-os em segmentos de mercado mais aliciantes e vantajosos;
dinamizar o marketing internamente e externamente e transmitir uma
imagem de modernidade da empresa e dos seus produtos; contribuir para a
qualificação dos seus colaboradores; incrementar as capacidades de
trabalho: área, número de colaboradores, novos equipamentos auxiliares de
produção; encontrar parceiros estratégicos para a promoção da vertente
inovação da empresa; alcançar um VN de 1,48M€; obter uma taxa de
Exportações de 85%; abordar 7 novos mercados de exportação, aumentando
a presença para 11 mercados; reforçar a sua equipa de colaboradores em 3
RH e participar em 5 certames/feiras internacionais.

Tx. Execução a:
00/00/000

0%

Inv. Total
Inv. Executado

