Designação do projeto | Inovação na HOJE NO TASCA
Código do projeto | ALT20-05-3827-FEDER-000070 e ALT20-05-3321-FSE-000058
Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer
discriminação
Região de intervenção | Santarém - Alentejo
Entidade beneficiária | EL GALEGO TAGUS, LDA
Data da aprovação |07-12-2017
Data de início |16-06-2017
Data de conclusão |15-12-2018
Custo total elegível | 234.949,88 €
Apoio financeiro da União Europeia | 82.232,46€ (FEDER) / 45.230,32€ (FSE)
Apoio financeiro público nacional/regional | 7.981,82€ (FSE)
Objetivos, atividades e resultados esperados
O projeto de investimento terá o seu início com a realização de obras de construção/adaptação/remodelação, que irão permitir
à empresa dispor de um espaço simultaneamente moderno, atrativo e confortável, capaz de constituir, por si próprio, um
importante elemento diferenciador da sua atuação e um fator decisivo para a captação e fidelização de clientes. O pavimento
em piso flutuante, e os apontamentos em madeira envernizada concorrem para permitir ao visitante usufruir de um ambiente
convidativo e acolhedor, permitindo-lhe desfrutar na sua plenitude das várias iguarias gastronómicas que terá ao seu dispor.
Neste sentido, e tendo em vista a prossecução da estratégia delineada, encontra-se prevista a realização das seguintes ações: 1
- Obras de adaptação e remodelação do novo espaço, alteração de layout interno; 2 - Aquisição de Bar e equipamento
complementar necessário à operacionalização do espaço; 3 - Aquisição de cadeiras e mesas; 4 - Aquisição de chapéus-de-sol,
cobertura Dralon e Estrutura em alumínio, para implementar um espaço ao ar livre que proporciono conforto e bem-estar; 5 Aquisição de sistema informático (hardware e software) que permita operacionalizar a atividade do estabelecimento. 6Carrinha Renault Kangoo, com montagem de máquina de frio 0 graus, para correto transporte e acondicionamento dos
produtos no âmbito da realização dos serviços de catering. 7- Caravana para "Street Food", com todas as infraestruturas
necessárias para confeção das inovadoras iguarias; 8- Equipamentos operacionais para cozinha; 9- Artigos decorativos castiçais
e centros de mesa. 10- Serviços de pratos e copos para a atividade. O montante total de investimento é de 234.949,88 euros.
O presente projeto de investimento surge como uma excelente oportunidade para incrementar e alavancar a atividade da
empresa, prevendo-se a contratação de 10 novos postos de trabalho, contribuindo para desenvolvimento e da riqueza desta
região, alargando o leque de serviços inovadores, dos quais se destaca a aposta no novo segmento de mercado - "Street Food".
Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo (FEDER+FSE).

