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Συνεργασία
Ενότητα 2.3: Είδη συνεργασίας

+ Είδη συνεργασίας
Κατανόηση
εννοιών

Βασικές πληροφορίες για τα είδη
συνεργασίας. Περιγραφή διάφορων
ειδών και διαφορά ανάμεσα σε
μικρούς και μεγάλους οργανισμούς.
Στόχοι:

•

Υπολογισμός
αντικτύπου

Δημιουργία
στρατηγικής

Επισκόπηση ειδών συνεργασίας

Παρουσίαση των ειδών των
ενδιαφερόμενων μερών
Μαθησιακά αποτελέσματα:

•

•

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να
γνωρίζει τα βασικά είδη διανομής

•

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να
μπορεί να ορίσει τη συνεργασία
ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους
οργανισμούς

•

• Συνολική γνώση όσον αφορά τη
συνεργασία

Διαχείριση
της
διαδικασίας

Ανάπτυξη
διαδικασίας

+

Είδη συνεργασίας
Υπάρχουν δύο είδη συνεργασίας

Εσωτερική συνεργασία
Συνεργασία στον εργασιακό χώρο

Εξωτερική συνεργασία
Συνεργασία εκτός εργασιακού χώρου

+

Εξωτερική συνεργασία
•
•
•

συμμετοχήσε δίκτυα και υποστήριξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ εταιρειών
συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς
συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ενίοτε με ανταγωνιστές.

Ποια είναι τα οφέλη της εξωτερικής συνεργασίας για τους οργανισμούς;

Αναλογιστείτε μία συνεργασία που είχατε με μία άλλη ομάδα – ποια ήταν τα πιο
χρήσιμα αποτελέσματα;
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Εξωτερική συνεργασία

Η συνεργασία ενδέχεται να είχε οδηγήσει σε μειωμένα έξοδα,
να είχε επιφέρει περισσότερες δεξιότητες σε ένα έργο ή
περισσότερες απόψεις από νέες οπτικές γωνίες

Πιθανότατα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία! Κοιτάξτε την παρακάτω
εικόνα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο από τα ακόλουθα είδη
ενδιαφερομένων μερών με τα οποία συνεργαστήκατε στο
παρελθόν ή θα συνεργαστείτε στο μέλλον;
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Είδη ενδιαφερομένων μερών
Συσχετιζόμενοι συνεργάτες
Πανεπιστήμια
/ ιδρύματα

Κυβερνητικές /
ρυθμιστικές
αρχές

Προμηθευτές

Πλατφόρμες
και
κοινότητες

Είδη
ενδιαφερομένων
μερών

Νεοφυείς
εταιρείες

ΜΜΕ

Ιδρυτές

Εταιρείες
(ακόμη και
ανταγωνιστές)
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Γενικά είδη εξωτερικής συνεργασίας
Μεγάλοι
οργανισμού
Μικροί
οργανισμοί

Διμερής
συνεργασία

Γενικά είδη
εξωτερικής
συνεργασίας
Συνεργασία
μεταξύ μικρών
και μεγάλων
οργανισμών

Κοινοπραξία

Ανοικτή
καινοτομία
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Ανοικτή καινοτομία

Οργανισμοί που συνεργάζονται με μία εταιρία η οποία ασκεί εσωτερική (εταιρική) ανταλλαγή
πληροφοριών και αναζητά εξωτερικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά, την αδειοδότηση ή τη
συντονισμένη συλλογή διαδικασιών, ή που βασίζεται σε οργανισμούς.

Πηγή: https://nethope.org/2019/01/09/looking-ahead-the-center-for-the-digitalnonprofit-and-our-2019-priorities/
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Κοινοπραξία
Κοινοπραξία είναι μία ένωση ή συνδυασμός πολλών εταίρων.

Είναι ουσιώδες να αποφασιστεί εκ των προτέρων ο τρόπος με τον οποίο θα
λειτουργεί η κοινοπραξία, καθώς και η κυριότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πηγή: https://www.internetofus.eu/consortium/
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Διμερής συνεργασία

Η διμερής συνεργασία είναι μία απλούστερη εκδοχή μίας κοινοπραξίας η οποία περιλαμβάνει δύο
εταίρους.

Πηγή: https://expansion.mx/seps/2013/07/16/comercio-exterior-la-beta-mexicana

+

Μεγάλος οργανισμός

Ένας μικρότερος εταίρος μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία, καθώς και
ταχύτητα και ευελιξία.
Μεγαλύτεροι οργανισμοί που επιθυμούν να συνεργαστούν θα πρέπει:
•

Να ελαχιστοποιήσουν τη γραφειοκρατία ώστε να είναι ανάλογη με το μέγεθος του έργου.

•
Να εξετάσουν την πιθανότητα δημιουργίας μίας μικρότερης ομάδας, η οποία να επικεντρωθεί
στο έργο και να έχει το μέγεθος του μικρότερου συνεργαζόμενου εταίρου.
•

Να συζητήσουν τις προοπτικές συνεργασίας.

•

Να είναι δίκαιες και λογικές.
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Μικρός οργανισμός
Οι μικροί οργανισμοί που επιθυμούν να συνεργαστούν θα πρέπει:
•

Να διαθέτουν σιγουριά και να έχουν πίστη στην πρόταση διατηρώντας ανοιχτό πνεύμα.

• Να έχουν προετοιμάσει μία καλά σχεδιασμένη πρόταση και επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο να
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα επωφεληθεί κάθε μέρος από την κοινή επιχείρηση.
• Να καθορίσουν τις προσδοκίες σχετικά με την αναφορά και τη διακυβέρνηση.
• Να επιτύχουν την εμπιστοσύνη σε πρώιμο στάδιο. Εάν τα μέρη δεν μπορούν να συνεργαστούν ανοικτά
και έχοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αποχωρήσουν.
• Να έχουν υπομονή καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί χρειάζονται χρόνο προτού προβούν σε μεγάλες
δεσμεύσεις που αφορούν οικονομικές ενέργειες και πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφασίζονται από
κοινού λογικά χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
αρνητικής απάντησης, καθώς κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να αναζητήσουν
άλλους εταίρους.
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Μικρός οργανισμός
Οι μικροί οργανισμοί που επιθυμούν να συνεργαστούν θα πρέπει:
•
Να αποφασίσουν, ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μέγεθος, αν οι εταίροι που
συνεργάζονται μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους. Εάν τα παραπάνω δεν είναι συμφωνημένα, τότε
ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να προκύψουν δυσκολίες.
•
Να αναγνωρίσουν και να καταχωρήσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πριν
πλησιάσουν έναν δυνητικό εταίρο για συνεργασία (συνήθως οι μεγάλοι οργανισμοί το απαιτούν ως
προϋπόθεση). (Προδιαγραφή)
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Συνεργασία μεταξύ μικρών και μεγάλων οργανισμών

•
Οι συνεργαζόμενες εταιρίες θα πρέπει, ακόμη και αν έχουν διαφορετικό μέγεθος, να παρέχουν
αμοιβαίο όφελος στους συμμετέχοντες, παρόλο που η μεγάλη διαφορά μεγέθους θεωρείται συχνά ως
ένα δυνητικό εμπόδιο για τη συνεργασία.
•
Οι πολιτιστικές διαφορές και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων είναι δύο τομείς στους οποίους
ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους οι
οργανισμοί μπορούν να προετοιμαστούν για να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς διαφορετικού
μεγέθους.
•
Η πιο σημαντική δραστηριότητα και για τα δύο μέρη είναι ίσως η δημιουργία ενός συμφώνου
συνεργασίας. Όμως, υπάρχουν διάφορα ζητήματα, όπως αυτά που μόλις αναφέρθηκαν, στα οποία
κάθε πλευρά θα πρέπει να δώσει προσοχή.
•

Προτού, λοιπόν, ξεκινήσετε μία συνεργασία, θα πρέπει να κάνετε έναν στρατηγικό σχεδιασμό.

Μελέτη περίπτωσης Janova Pec
+Δεκάλεπτο βίντεο https://janovapec.cz/

Συζήτηση πάνω
στη μελέτη.
5 λεπτά

+ Μαθησιακά βοηθήματα

Ανασκόπηση της ενότητας

Είδη συνεργασίας
Εσωτερική συνεργασία
Εξωτερική συνεργασία
Συνεργασία σε μεγάλους και μικρούς
οργανισμούς και μεταξύ μεγάλων και μικρών
οργανισμών.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη συνεργασία στις σελίδες 4-8 του
οδηγού INCREMENTA

