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ΠΡΟΦΙΛ

Η UPGRADE ιδρύθηκε το 2006 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας
ειδικών συμβούλων με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της
συμβουλευτικής υποστήριξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών με πλούσιο ακαδημαϊκό
υπόβαθρο που μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γνωρίζοντας ότι καμιά πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει
αποτελεσματικά χωρίς την ετοιμότητα αξιόπιστων μελετών, η UPGRADE
υποστηρίζει την εκπόνηση μελετών:
 Στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα: Στρατηγικά Σχέδια
Ανάπτυξης, Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Ολοκληρωμένος
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Τουριστική Πολιτιστική και Κοινωνική
Ανάπτυξη.
 Επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων: Business plan, Marketing
Plan, Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, Μελέτες Έρευνας
Αγοράς.
 Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού: Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
Ανθρώπινων Πόρων, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης,
Υποστήριξη Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Ένταξη στην Αγορά
Εργασίας, Έρευνες Κοινωνικών - Δημογραφικών Χαρακτηριστικών.
 Εξειδικευμένων μελετών:
παρεχόμενων υπηρεσιών

Μελέτη Κοστολόγησης & Αξιολόγησης

 Αντιμετώπισης περιβαλλοντικών θεμάτων: Διαχειριστικά Σχέδια,
Ειδικές
Περιβαλλοντικές
Μελέτες,
Μελέτες
Προέγκρισης
–
Χωροθέτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η αποτελεσματική υποστήριξη του μελετητικού έργου εξασφαλίζεται από:
 την πλήρη επιστημονική επάρκεια της μελετητικής ομάδας
 τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων και υψηλών προδιαγραφών,
εναρμονισμένων με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 την εξυπηρέτηση και αντιστοιχία της μελέτης με το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα
 της εξασφάλισης της ουσιαστικής συμβολής των στελεχών της
επιχείρησης
 την έγκαιρη παράδοση εντός των προκαθορισμένων χρονικών
ορίων.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Συντονισμού και Διαχείρισης Έργων αποτελούν
ένα από τα δυναμικότερα πεδία δραστηριοτήτων της UPGRADE, η οποία
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων του έργου:
 Σχεδιασμός: εκτελεί το lay – out της αρχικής πρότασης, την επί τόπου
ανάλυση και την εκπόνηση του τελικού προγράμματος.
 Εφαρμογή: επιλέγει το καταλληλότερο σύστημα υλοποίησης και
παρακολούθησης του έργου σε στενή συνεργασία με τον Εργοδότη
του έργου.
 Έλεγχος: παρέχει συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου εξασφαλίζοντας τη μέγιστη επιτυχία
του.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης έργου καλύπτουν
το συντονισμό και τη διαχείριση έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, τη
διαχείριση πολλαπλών έργων ενιαίου στόχου και έργου – υποέργων.
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου εξασφαλίζει:
 την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων οικονομικής
ανάλυσης, στρατηγικής, marketing, σχεδιασμού και αξιολόγησης,
 το σχεδιασμό και τον καθορισμό του στόχου με βάση το
ανταγωνιστικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του Εργοδότη τη δυνατότητα αναθεώρησης των επί
μέρους ενεργειών και δράσεων και των διορθωτικών παρεμβάσεων,
 και κυρίως, την ολοκλήρωση του έργου με τη βέλτιστη σχέση
κόστους – χρόνου – ποιότητας.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η UPGRADE συμβάλλει αποτελεσματικά στη σχεδιασμένη αξιοποίηση των
Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενά μας αποτελούν:
 η διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης αναπτυξιακών και
επενδυτικών πρωτοβουλιών
 η
κατάρτιση
εναρμονισμένων
προτεραιότητες

ολοκληρωμένων
πλήρως με τις

επιχειρησιακών
σχεδίων
Εθνικές και Ευρωπαϊκές

 η υποστήριξη στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά σώματα και υπηρεσίες
 η παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης
Η διασύνδεση μας με δίκτυο συνεργατών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου μας δίνει τη
δυνατότητα της άμεσης εξασφάλισης των κατάλληλων εταίρων, τελείως
πλέον απαραίτητων για την Ευρωπαϊκή διάσταση των δράσεων, για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειρίας.
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