PROJETOS FINANCIADOS PELA UE
Coﬁnanciado por:

Designação do projeto | IVO RFDI .: Facas inteligentes- Controlo e rastreio por RFID de
cutelaria para indústria
Código do projeto |POCI-01-0247-FEDER-038418
Obje�vo principal| Reforçar a inves�gação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção | NUT II CENTRO
En�dade beneﬁciária | IVO CUTELARIAS, LDA.
Data de aprovação | 2018-08-17
Data de início |2018-03-01
Data de conclusão |2019-05-10
Custo total elegível |379.067,92 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia |Com referência ao Fundo, por exemplo, FEDER –
109.137,72 EUR
Obje�vos, a�vidades e resultados esperados/a�ngidos
Os obje�vos estratégicos da IVO para o horizonte temporal de 2018 a 2020
podem-se considerar os seguintes:
- Reforçar a sua capacidade em I&D e Inovação;
- Aumentar e diversiﬁcar o seu portefólio de produtos;
- Consolidar e expandir a sua presença no mercado nacional e internacional
- A�ngir um volume de negócios em 2020 de 9M€

Coﬁnanciado por:

Designação do projeto | Inovação 2019-2020
Código do projeto | CENTRO--02-0853-FEDER-044860
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUT II CENTRO
En�dade beneﬁciária | IVO CUTELARIAS, LDA.

Designação do projeto |Qualiﬁcação 2018-2020
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-041293
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUT II CENTRO
En�dade beneﬁciária | IVO CUTELARIAS, LDA.

Data de aprovação | 2019-08-12
Data de início | 2019-05-01
Data de conclusão | 2020-12-31
Custo total elegível |2.090.508,01
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia |470.364,30

Data de aprovação | 2019-04-09
Data de início |2018-10-01
Data de conclusão |2020-09-30
Custo total elegível |131.786,16
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia |FEDER – 59.303,77 EUR

Os obje�vos estratégicos da IVO para o horizonte temporal de 2017 a 2020 podem-se
considerar os seguintes:
- Aumentar con�nuamente a capacidade, eﬁciência e qualidade do seu processo produ�vo;
- Consolidar e expandir a sua presença no mercado nacional e internacional;
- Aumentar o seu portefólio de produtos.

Obje�vos, a�vidades e resultados esperados/a�ngidos
Os obje�vos estratégicos da IVO para o horizonte temporal de 2018 a 2020
podem-se considerar os seguintes:
- Aumentar a capacidade de resposta ao mercado global
- Reforçar a sua capacidade de organização e gestão
- Consolidar a sua presença no mercado nacional e internacional
- A�ngir um volume de negócios em 2021 superior a 10M€

Coﬁnanciado por:

Designação do projeto | Inovação 2017-2018
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-032799
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUT II CENTRO
En�dade beneﬁciária | IVO CUTELARIAS, LDA.

Data de aprovação | 2017-11-22
Data de início | 2017-06-06
Data de conclusão | 2018-10-05
Custo total elegível |2,264,882,03
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 905,952,81 EUR

Com o presente projeto, para o horizonte temporal de 2017 a 2020, a IVO
CUTELARIAS projetou a�ngir os seguintes obje�vos estratégicos:
- Aumentar con�nuamente a capacidade, eﬁciência e qualidade do seu processo
produ�vo;
- Consolidar e expandir a sua presença no mercado nacional e internacional;
- Aumentar o seu portefólio de produtos.

Coﬁnanciado por:

Designação do projeto | Inovação Fábrica 2015-2017
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-000692
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUT II CENTRO
En�dade beneﬁciária | IVO CUTELARIAS, LDA.

Designação do projeto | Qualiﬁcação 2015/2017
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-014112
Obje�vo principal| Reforçar a compe��vidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUTS II Centro
En�dade beneﬁciária | IVO-CUTELARIAS, LDA.

Data de aprovação | 07-08-2015
Data de início | 01-05-2015
Data de conclusão | 30-04-2017
Custo total elegível |1.412.794,24 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER - 847.676,54 EUR

Data de aprovação | 26-01-2016
Data de início | 21-09-2015
Data de conclusão | 20-09-2017
Custo total elegível | 161.613,39 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 72.726,03 EUR

Com o presente projeto, para o horizonte temporal de 2015 a 2019, a IVO
CUTELARIAS projetou a�ngir os seguintes obje�vos estratégicos :
- Aumentar a capacidade, eﬁciência e qualidade do seu processo produ�vo;
- Consolidar e expandir a sua presença no mercado nacional e internacional;
- Aumentar o seu portefólio de produtos.

Com o presente projeto, para o horizonte temporal de 2015 a 2017, a IVO
CUTELARIAS projetou a�ngir os seguintes obje�vos estratégicos:
- Aumentar a capacidade, eﬁciência e qualidade do seu processo produ�vo;
- Consolidar e expandir a sua presença no mercado nacional e internacional;
- Aumentar o seu portefólio de produtos.

Designação do projeto | Internacionalização 2020-2022
Código do projeto |POCI-02-0752-FEDER-071393
Objetivo principal| Reforçar a copetitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | NUT II CENTRO
Entidade beneficiária | IVO CUTELARIAS, LDA.
Data de aprovação | 2020-12-15
Data de início |2021-01-30
Data de conclusão |2022-12-29
Custo total elegível |346 677,73 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 156 004,98 EUR

Os objetivos estratégicos da IVO para o horizonte temporal de 2020 a 2023 são:
- Aumentar capacidade, eficiência e qualidade do processo produtivo;
- Expandir a presença no mercado nacional e internacional;
- Apostar continuamente em I&D e Inovação;
- Aumentar o portefólio de produtos;
- Penetrar em novos mercados internacionais nomeadamente: Colômbia, Roménia,
China, India, Marrocos;
- Aumentar a sua presença principalmente nos mercados Alemão, Grécia.
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