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Η σύμπραξη VOIS θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εικονικό περιβάλλον ανοικτής καινοτομίας που
θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να βελτιώσουν αποτελεσματικά τις ικανότητές τους ανοικτής καινοτομίας
προκειμένου να εφαρμόσουν ανοικτή καινοτομία στις επιχειρήσεις τους. 
Το VOIS προσφέρει μια ενιαία λύση με 3 συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν διαφορετικές
πτυχές της προετοιμασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ανοικτής
καινοτομίας. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:
Τομέας 1: Χωρητικότητα για Οργανωσιακή Ανοικτή Καινοτομία που επικεντρώνεται σε
στρατηγικές/μεθοδολογίες ανοικτής καινοτομίας για ΜΜΕ και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
τις σχεδιάσουν και να τις εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους
Τομέας 2: Τομέας Ανάπτυξης Διευθυντικών Στελεχών που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ατομικών Ικανοτήτων Ανοικτής Καινοτομίας που απαιτούνται κατά τη διαχείριση δραστηριοτήτων
στο πεδίο εφαρμογής της ανοικτής καινοτομίας
Τομέας 3: Αποθετήριο ανοικτής καινοτομίας - βάση δεδομένων σχετικά με τα εργαλεία
συγκέντρωσης ανοικτής καινοτομίας που είναι ήδη διαθέσιμα και τα μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ.
Καλύπτει τον τομέα-στόχο σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και σε επίπεδο ΕΕ.

Το έργο: Το VOIS Erasmus+ KA2, VET, είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο για την ανάπτυξη
επαγγελματικών ικανοτήτων ανοικτής καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα και την
βιοοικονομία.

Οι ομάδες-στόχοι είναι ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό και βιοοικονομικό τομέα, εκπαιδευτές
ΕΕΚ, σύμβουλοι επαγγελματικής ανάπτυξης, πάροχοι ΕΕΚ, Υπουργεία Ανάπτυξης και
Γεωργικής Ανάπτυξης, Ενώσεις Εμπορικών Επιμελητηρίων, Χρηματοπιστωτικά
Επιμελητήρια, Δημόσιες αρχές, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα, δίκτυα.

Dκατά τη διάρκεια του Απριλίου έως τον Ιούνιο του 2022, οι εταίροι άρχισαν να διαδίδουν το
έργο VOIS μέσω των ιστότοπών τους. Έδωσαν πληροφορίες και περιγραφή για το έργο. Από τον
Ιούλιο του 2022 οι εταίροι άρχισαν να χρησιμοποιούν το προφίλ του έργου στο Facebook και να
ανεβάζουν περιεχόμενο (άρθρα, βίντεο κ.λπ.). Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η σελίδα LinkedIn του
VOIS και χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου.Οι εταίροι
εργάζονται επί του παρόντος για το Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Περιοχή 1 και την Περιοχή
2 και την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στο Ηράκλειο που προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Μέχρι στιγμής, η πρώτη Εναρκτήρια Συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18.02.2022 και
συζητήθηκαν οι εργασίες και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία (παρουσιάσεις του αποτελέσματος, των
δραστηριοτήτων, των ορόσημων). Το κομμάτι αυτό διευθετήθηκε από την E&D (Πορτογαλία). Το επόμενο
που συζητήθηκε ήταν η διαχείριση και η αξιολόγηση των έργων, οι διοικητικές και οικονομικές συμφωνίες,
που διευθετήθηκαν από την Assist (Γερμανία). Οι προσδοκίες και τα σχέδια σχετικά με την επικοινωνία και
τη διάδοση οργανώθηκαν από το Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ελλάδα). Η HP (Γερμανία) ήταν υπεύθυνη για τα
σχέδια παρακολούθησης, αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, ενώ η Assist ήταν επίσης υπεύθυνη για
την ολοκλήρωση της σύνοψης των επόμενων βημάτων.


