Designação do projeto | Modernização dos 3 Hostels / SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

Código do projeto |

LISBOA-06-5141-FEDER-000081
LISBOA-06-4740-FSE-000061

Objetivo principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção| Ericeira - Mafra - Área Metropolitana de Lisboa

87%

Entidade beneficiária | 510647677, Chill Hill Hostels, Lda

FEDER

FSE

Data de aprovação | 2019-01-14

Data de aprovação | 2018-12-03

Data de início |

Data de início | 2020-12-21

2018-12-08

Data de conclusão | 2021-07-04

Data de conclusão | 2021-12-20

FEDER

FSE

Custo total elegível | 37.087,84 €

Custo total elegível | 3.949,29€

Apoio financeiro da U.E. |FEDER| 18.543,92 €

Apoio financeiro da U.E. |FSE| 1. 974,65 €
Apoio financeiro público nacional| 1. 974,64 €

Síntese do Projeto:
Pretende-se a modernização dos 3 hostels através de medidas específicas que irão permitir aumentar o grau de conforto e bemestar dos seus hóspedes, aproveitando a já elevada visibilidade que goza não só na região como em termos internacionais,
apresentando assim 3 soluções na Ericeira capazes de elevar o patamar de qualidade do Turismo, face à oferta concorrente
existente promovendo igualmente a inclusão social através da contratação de um posto de trabalho combatendo a discriminação
e as desigualdades, ao mesmo tempo que contribui para a diversificação da oferta e promoção no meio em que se insere. Pretende
aumentar a sua quota de clientes, bem como aumentar a visibilidade no meio em que se insere, promovendo a região e a atividade
turística. Pretende também reforçar a sua ligação com o mar através da sua parceria com a empresa WeSurf, também pertencente
ao sócio maioritário da empresa promotora.
O Projeto contempla a contratação de um responsável para a receção e área de informação prestada aos clientes, de forma a
manter a sua elevada qualidade e eficiência para com os seus clientes.

