Designação do projeto: Emprego altamente qualificado nas empresas - Contratação de Recursos Humanos
Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)
Código do projeto: NORTE-06-3559-FSE-000058
Objetivo principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral.
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: NU BOYANA PORTUGAL, LDA

Data de aprovação: 21-10-2019
Data de início: 01-07-2019
Data de conclusão: 30-06-2022
Custo total elegível: € 796.930,22
Apoio financeiro da União Europeia: FSE – € 398.465,11
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O objetivo da NU BOYANA PORTUGAL, LDA com o presente projeto é a contratação de nove novos recursos
altamente qualificados que refletem a prossecução de uma estratégia de inovação e crescimento da NU BOYANA
PT.
Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Apoios à contratação: € 796.930,22;
O presente projeto visa assim que as aquisições de novas competências técnicas se tornem um centro de I&D, no
seio do Grupo NU BOYANA; o aumento da sua notoriedade, pela abordagem a novos clientes e mercados; fomentar
parceiros com centros de I&D e de tecnologia.

Designação do projeto: Qualificação da NU BOYANA PT
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-041318
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: NU BOYANA PORTUGAL, LDA

Data de aprovação: 18-04-2019
Data de início: 01-11-2018
Data de conclusão: 31-10-2020
Custo total elegível: € 178.009,60
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 80.104,32 €
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O objetivo da NU BOYANA PORTUGAL, LDA com o presente projeto é qualificar a empresa para o desenvolvimento
de uma nova área de negócio ligada à animação 3D, (tornando-se a única empresa do grupo NU BOYANA Film
Studios, com valências nessa área), prevendo, a entrada em mercados relevantes da indústria cinematográfica,
nomeadamente, Espanha, Reino Unido e França.
Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Inovação organizacional e gestão: € 95.044,15;
2. Criação de marcas e design: € 73.955,45
3. Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC): € 9.010,00
O presente projeto visa assim o desenvolvimento de um novo serviço, concretamente a implementação de uma
nova área e negócio, ligada à animação 3D.

