Ενημέρωση για υποψήφια μέλη

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;
Μέλος του CHORUS μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νομική οντότητα (επιχείρηση/οργανισμός/φορέας)
του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που δραστηριοποιείται στις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος της
συστάδας. Επίσης μέλη του CHORUS μπορούν να γίνουν νομικές οντότητες που ενδιαφέρονται να
αξιοποιήσουν/εφαρμόσουν τεχνολογικές λύσεις που παρέχονται από τα μέλη της συστάδας για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Πιο συγκεκριμένα το CHORUS στοχεύει ως μέλη επιχειρήσεις / οργανισμούς / φορείς:
• με μια σειρά τεχνολογικών προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση
τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των καθαρών διεργασιών
(clean processes), της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικότητας πόρων (resource efficiency) και
των πράσινων μεταφορών
• που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση - εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων από τον χώρο
των προαναφερθέντων θεματικών τομέων για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής τους,
την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων/υπηρεσιών τους, την μείωση του κόστους λειτουργίας
τους, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος κ.α.
• που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της
χρηματοδότησης, της διαχείρισης έργων, της μεταφοράς γνώσης, της προβολής επικοινωνίας και
δικτύωσης, κ.α.

Γιατί να γίνετε μέλος;
Το CHORUS χτίζει με μεθοδικότητα ένα περιβάλλον που φιλοδοξεί να προσφέρει στα μέλη του
ουσιαστικές ευκαιρίες συνεργασίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας.
Τα μέλη του μπορούν να επωφεληθούν από το ακόλουθο φάσμα υπηρεσιών και ευκαιριών:
Δικτύωση
Το CHORUS διαθέτει προς όφελος των μελών του, ένα ευρύ δίκτυο τοπικών και διεθνών συνεργατών
που αγκαλιάζουν τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ, τα ερευνητικά κέντρα, τον ακαδημαϊκό χώρο, τους
χρηματοδοτικούς φορείς, τις κρατικές και τοπικές αρχές, τους παράγοντες καινοτομίας κ.λπ.
Η επιχειρησιακή ομάδα της συστάδας παρέχει στοχευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες δικτύωσης
στα μέλη της ενεργώντας εντός και εκτός των ορίων της συστάδας:
• παρέχοντας βοήθεια για τον προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων για τη δημιουργία ενός
ενεργού προφίλ μέλους σε δίκτυα,
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• επιταχύνοντας τις συνέργειες σε κοινά έργα αλλά και σε λοιπές συνεργασίες μεταξύ των μελών με
οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων μελών, συναντήσεις για την δημιουργία νέων έργων /
επίλυση προβλημάτων, στοχευμένες κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.λπ.
• αναπτύσσοντας δράσεις δικτύωσης υπό τη μορφή workshops και σεμιναρίων σε εξειδικευμένες
θεματικές περιοχές αλλά και ημερίδων και συνεδρίων με ευρύτερο θεματικό περιεχόμενο.
• αξιοποιώντας ευκαιρίες δικτύωσης συμμετέχοντας σε δράσεις με άλλα clusters του εξωτερικού,
δίκτυα συστάδων, επιχειρηματικές ομάδες, φορείς της Ε.Ε. κ.λπ. με στόχο την διεθνοποίηση της
συστάδας και την παροχή δυνατότητας στα μέλη να συμμετάσχουν σε αποστολές στο εξωτερικό για την
προώθηση των προϊόντων τους και τη ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.
Προώθηση και Επικοινωνία
Τα μέλη της CHORUS επωφελούνται από δράσεις προώθησης και επικοινωνίας με στόχο την αύξηση
των ευκαιριών και της προβολής τους , όπως:
• Προώθηση της εικόνας και των δράσεων των μελών σε σημαντικές εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια,
ημερίδες, workshops και εκδηλώσεις δικτύωσης στις θεματικές περιοχές που δραστηριοποιείται το
cluster
• Προώθηση της εικόνας και των δράσεων των μελών μέσω της ιστοσελίδας του cluster, συναφών
κοινωνικών δικτύων καθώς και σε διεθνείς πλατφόρμες με εξειδικευμένο περιεχόμενο σχετικό με τις
δράσεις του CHORUS
• Προώθηση της εικόνας και των δράσεων των μελών σε σημαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής,
φορείς καινοτομίας και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Διαχείριση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης
Σήμερα είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός καινοτομικού προφίλ από μια επιχείρηση ή έναν φορέα
εφόσον επιθυμεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της/του πλεονέκτημα με στόχο να μπει αλλά και να
παραμείνει στις διεθνείς αγορές. Αναμφίβολα η καινοτομία προέρχεται άμεσα από την έρευνα και την
ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η διαχείριση έργων Ε & Α είναι η βασική δραστηριότητα κάθε
ανταγωνιστικού cluster με τεχνολογικό προφίλ.
Παράλληλα όμως με αυτή τη διαπίστωση για την αναγκαιότητα της καινοτομίας, κάθε ανάπτυξη έργων
με χαμηλό ή μηδενικό αντίκτυπο καινοτομίας (π.χ. βελτιστοποίηση / επίλυση προβλημάτων μιας
υπάρχουσας διαδικασίας ή απόδοσης ενός προϊόντος) αποτελεί επίσης ένα κρίσιμο μέρος των
δραστηριοτήτων του CHORUS καθώς αποτελεί μια σοβαρή ευκαιρία για τα μέλη του είτε για να
βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρουν είτε για να μειώσουν τα
λειτουργικά τους έξοδα κ.α. και συνεπώς είναι ευπρόσδεκτη.
Στο CHORUS προσφέρονται στα μέλη μια σειρά από υπηρεσίες διαχείρισης έργων Ε & Α όπως:
• καθορισμός του προφίλ των αναγκών τεχνολογικής καινοτομίας για κάθε μέλος
• ταυτοποίηση των καλύτερων εταίρων μεταξύ των μελών για συνεργατικά έργα Ε & Α
• παροχή ενός σημαντικού δικτύου εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από τα μέλη ερευνητικούς
φορείς και τους παγκόσμιους εταίρους τους
• εύρεση φορέων για την χρηματοδότηση των έργων
• υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας του έργου μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του
• παροχή πολύτιμων πληροφοριών και γνώσεων μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στους
τομείς των έργων Ε & Α και καινοτομίας.
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τεχνολογία

Η συστάδα και το ευρύ δίκτυο συνεργατών της (διεθνώς αναγνωρισμένοι ερευνητές, εμπειρογνώμονες
και επαγγελματίες) υποστηρίζουν τεχνολογικές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικές με τις
τελευταίες εξελίξεις, τις μελλοντικές τάσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που σχετίζονται με τις
θεματικές περιοχές του CHORUS. Η διάχυση της γνώσης ανάμεσα στα μέλη της συστάδας
υποστηρίζεται και διευκολύνεται εξίσου και με τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων όπου τα μέλη
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πάνω σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς από άλλα μέλη
που εξειδικεύονται σε αυτούς.
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Διαχείριση καινοτομίας

Σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η καινοτομία όχι μόνο υπό το τεχνολογικό πρίσμα αλλά κυρίως
μέσω της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων, το CHORUS διοργανώνει σεμινάρια για τα μέλη του με
στόχο τη χρήση καθιερωμένων τεχνικών διαχείρισης γνώσης και εργαλείων καινοτομίας. Από τεχνικές
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας της αγοράς μέχρι εργαλεία βελτίωσης
διεργασιών και από τις δεξιότητες συνεργασίας και δικτύωσης μέχρι τις τεχνικές ανάπτυξης
δημιουργικότητας, τα μαθήματα διαχείρισης της καινοτομίας εντός του CHORUS σχεδιάζονται για να
παρέχουν με συστηματικό τρόπο στα μέλη τα κατάλληλα εργαλεία προσαρμογής στις τρέχουσες
συνθήκες και στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων της αγοράς.
Χρηματοδότηση
Ενώ το CHORUS δεν παρέχει άμεσα χρηματοδότηση στα μέλη του για την υλοποίηση συνεργατικών
έργων, μπορεί να τα βοηθήσει στην αναζήτηση πρόσβασης σε πόρους και συνεργασίες με στόχο την
προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω:
• διοργάνωση συναντήσεων με διαχειριστές κεφαλαίων
• παροχή πληροφοριών για τα διαθέσιμα πλαίσια χρηματοδότησης, χρηματοδοτικά μέσα, ανοικτές και
προσεχείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων πάνω στις θεματικές περιοχές
του CHORUS
(προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ και των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας
και της καινοτομίας)
• διοργάνωση / συμμετοχή σε workshops για εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης της καινοτομίας

Πώς κάνω αίτηση?
Συμπληρώσετε την αίτηση που επισυνάπτεται μαζί με την παρούσα ενημέρωση και αποστείλετέ την
στην ηλεκτρονική διεύθυνση chorus@choruscluster.org.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στα 2310498206 ή
να μας στείλετε email στο chorus@choruscluster.org
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