Designação do projeto | NEOLAR – Inovação e Qualidade.
Código do projeto |

NORTE-02-0853-FEDER-002655

Objectivo principal | Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
Data de aprovação |
Data de início |

NORTE

NEOLAR - Produtos de Higiene e Limpeza Lda.

07-09-2015

01-10-2015

Data de conclusão |

31-12-2017

Custo total elegível |

55.522,08 euros

Apoio financeiro da União Europeia |

FEDER - 24.989,94 EUR

O presente projeto, com enquadramento nas Tipologias Criação de Marcas
e Design e Qualidade, complementa os investimentos previstos na inovação
e aumento da capacidade produtiva e visa o incremento da competitividade,
flexibilidade e capacidade de penetração da NEOLAR no mercado europeu.
Visa, assim, reforçar as capacidades da empresa através de investimentos
de conceção e o registo de marca, para um novo produto, a nível internacional
e a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo o referencial
da Norma ISO 9001.

Designação do projeto | ADVANCE - Nova Mola gama Alta para toda a Europa
Código do projeto |

NORTE-02-0853-FEDER-000851

Objectivo principal | Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
Data de aprovação |
Data de início |

NORTE

NEOLAR - Produtos de Higiene e Limpeza Lda.

07-08-2015

01-10-2015

Data de conclusão |

30-07-2016

Custo total elegível |

450.812,02 euros

Apoio financeiro da União Europeia |

FEDER - 270.487,21 EUR

Com este projeto de investimento, um dos objetivos da empresa é o aumento
de capacidade da unidade de produção de molas, com otimização do processo
produtivo por via da automação da linha, visando criar as condições necessárias
para a produzir um novo produto.
O objetivo principal é introdução no mercado de um novo produto, nomeadamente
uma Mola para um segmento de gama alta, que privilegia o Design da mola e a
qualidade dos acabamentos, denominada Advance.
Está assim prevista a aquisição de novos equipamentos, assim como do molde
com as especificações desenvolvidas para produzir o novo produto.

