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Kedves Tagok!
A klaszter megalakulásakor tájékoztattuk Önöket, hogy az induló klasztereknek szóló pályázat elkészítését a Kaposvári Egyetem Innovációs és
Tudástranszfer Irodája vállalja.
Az Egyetem képviselőivel szeretnénk Önöket meghívni egy megbeszélésre, melynek célja, hogy a pályázat benyújtása előtt megismerjük az Önök igényeit és elképzeléseit a klaszter működésével kapcsolatban, továbbá a pályázat rövid ismertetése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Önöktől kapott
információkat és javaslatokat a beadandó pályázatba beépíthessük, mert csak így lehet eredményes az együttműködés.
a workshop időpontja: 2011. május 6. (péntek) 10 óra
a workshop helyszíne: Kaposvári Egyetem, tanügyi épület 314-es terem
Előzetesen megadnánk néhány pályázati témát, amelyekre várunk javaslatokat:
•
eredményesen működő élelmiszeripari klaszter(ek) meglátogatása belföldön és külföldön,
•
nemzetközi élelmiszeripari kiállításon való részvétel (közös klaszter standon való megjelenés),
•
szakmai előadásokon, konferenciákon való részvétel vagy azok szervezése,
•
közös beszerzések szervezése (alapanyagok, földgáz-és villamos energia, stb),
•
kedvezményes szolgáltatások (labor, marketingkutatás),
•
közös védjegy („Hazai Ízek a Dél-Dunántúlról” =HÍD),
•
projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék-és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és
továbbfejlesztése,
•
szakértői, pályázati, innovációs adatbázis létrehozása.
A pályázati anyag sikeres elkészítése érdekében szükségünk van néhány olyan információra, amelyeket hitelt érdemlően csak Önök tudnak
szolgáltatni.
Kérjük, hogy a vállalkozásukról egy rövid bemutatkozó anyagot szíveskedjenek összeállítani (maximum 1 oldal: alakulás időpontja, tevékenységek,
termékek, termék csoportok, fontosabb események a cég történetében, elismerések, innovációs tevékenység ismertetése, rövidtávú elképzelések,
klasztertagsággal kapcsolatos két legfontosabb elvárás), és a mellékletben szereplő adatlappal együtt visszaküldeni.
Kaposvár, 2011. április 29.
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