Υπηρεσίες στη "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες"

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού
και συμβουλευ
τικές υπηρεσίες
στα πλαίσια του προγράμματος "Μεταποίηση στις νές συνθήκες". Στόχος του
προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι:
- Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή
αγορά.
- Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών»
της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
- Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης
προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την
τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
- Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές.
- Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων μεταποιητικών
επιχειρήσεων.
- Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (μεταποιητικών υπηρεσιών) στο
παραγωγικό σύστημα, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας.
- Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος με
παρεμβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
- Διατήρηση για τις υφιστάμενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δημιουργία
νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Όλες οι λεπτομέριες του προγράμματος είναι διαθέσιμες ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό
.
Στα πλαίσια του προγράμματος το εργαστήριο αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή
πληροφοριακών συστημάτων
(S/W & H/W), εφαρμογές
ηλεκτρονικού εμπορίου
, γενικότερα
“e-business management
” και “
e-business development
” (B2B ή B2C, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης),
εφαρμογές εσωτερικής ηλεκτρονικής διασύνδεσης
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). κτλ. καλύπτοντας
τις ανάγκες της υφιστάμενης ή της νέας επιχείρησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε ένα email στο syrma@cti.gr
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