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WIE ZIJN WIJ?
ENVISION - Empowerment van ondernemerschap in het digitale tijdperk van cultuur en creativiteit is een zeer
innovatief project van 24 maanden, medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie, dat officieel
van start is gegaan op 1 maart 2021 en naar schatting op 28 februari 2023 zal worden afgerond.

Het doel van het ENVISION project is om belanghebbenden en professionals uit de cultuur en creatieve
sectoren (CCS) actief te ondersteunen door de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en digitale
competenties, om veerkracht en herstel tijdens de huidige of toekomstige crisis te waarborgen.

IO5 betreft de ontwikkeling van een digitaal crowdfundingplatform dat culturele ondernemers en hun
projecten ondersteunt. Het platform geeft culturele ondernemers de mogelijkheid om toegang te
krijgen tot fondsenwerving en hun projecten uit te voeren.

IO5

Io2 voorziet in de behoefte aan innovatieve digitale tools die waardevolle vaardigheden bieden en
verwijst naar het ontwerp en de ontwikkeling van een digitaal samenwerkingsplatform voor de
behoeften van het project om de activiteiten van het CCS te ondersteunen.

ONTWIKKELING VAN HET ONLINE VERSNELLINGSPLATFORM VOOR CCS-BELANGHEBBENDEN

IO3 zal een e-training toolkit ontwerpen en ontwikkelen voor culturele ondernemers - een gids over
basisconcepten en praktijken voor creatieve en culturele start-uppers en ondernemers.

CONTENTONTWIKKELING VOOR EEN E-TRAINING TOOLKIT VAN CONSULTING & MENTORING
DIENSTEN VOOR CULTURELE ONDERNEMERS

IO4 verwijst naar het ontwerp en de ontwikkeling van de juiste methodologie om de live-activiteiten
van het project, dat wil zeggen de pilot van het project, door de uitvoering van een Culturele
Hackathon-wedstrijd. Hackathons worden gezien als een middel om wetenschappelijke ontdekkingen
en kennisoverdracht te versnellen.

IMPLEMENTATIE VAN EEN CULTUREEL HACKATHON EVENT / PILOT IMPLEMENTATIE

IO1 verwijst naar het onderzoek dat zal worden uitgevoerd om de huidige situatie met betrekking tot
cultureel ondernemerschap in het ecosysteem van de partnerlanden te definiëren. IO1 zal daarom
een verslag uitbrengen, bestaande uit het in kaart brengen en analyseren van de behoeften die in het
CCS in de partnerlanden zijn vastgesteld.

IN KAART BRENGEN VAN DE BEHOEFTEN EN VEREISTEN VAN HET CCS IN DE PARTNERLANDEN

IO2

IO3

IO4

ONTWERP & ONTWIKKELING VAN EEN CROWDFUNDING MECHANISME VOOR CULTURELE
ONDERNEMERS

IO1
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Het herstel van de CCS-sectoren in de COVID-19-nasleep
bevorderen en hun veerkracht vergroten door het
verwerven van waardevolle vaardigheden
Het bevorderen van een mentaliteitsverandering voor de
CCS en het stimuleren van participatie en openheid voor de
kunstensector
Versterking van grensoverschrijdende en sectorale
samenwerkingen voor het CCS
Testen van nieuwe vormen van organisatie en
managementstructuren in CCS
Om kennisuitwisseling en cultuurgestuurde innovatie te
faciliteren
Verbeterde bedrijfscultuur en stimuleren van
ondernemerschap
Ontwerp van een digitale toolkit die informatie biedt aan
culturele ondernemers, als ondersteuning van het herstel
en de herontwikkeling van CCS
Het bevorderen van nieuwe en innovatieve initiatieven in
het CCS
De belangrijke rol van cultureel ondernemerschap en
ondernemingen ter bestrijding van de werkloosheid
erkennen; ontwikkelen en versterken van beleid om kennis
over verschillende aspecten van cultuurondernemerschap
te vergroten
Vergroten van de zichtbaarheid van cultureel
ondernemerschap en ontwikkelen van instrumenten voor
een beter begrip van het CCS (vergroten van kennis en
bevorderen van verschillende vormen van culturele en
creatieve ondernemingen)
Versterken van de actieve samenwerking tussen jonge
culturele ondernemers met de relevante zakelijke en sociale
partners en andere belanghebbenden die bij het project
betrokken zullen worden.

ENVISION doelstellingen zijn:

Kick-off Vergadering

De Kick-off meeting van het ENVISION
project vond virtueel plaats, via ZOOM, op
6 april 2021, ter gelegenheid van de
officiële lancering van activiteiten.

De bijeenkomst werd ingehuldigd met
een welkomstwoord en
openingstoespraak van de
projectcoördinator Wisefour, Cyprus, die
alle partners van het consortium de
gelegenheid gaf zich, hun organisaties en
hun projecten te presenteren.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Wisefour
een gedetailleerde algemene
projectpresentatie gepresenteerd, waarin
de richtsnoeren voor een succesvolle en
effectieve uitvoering zijn vastgesteld. De
bijeenkomst werd afgesloten met een
samenvatting en bespreking van de
volgende stappen.

IO1 partnersvergadering   

De tweede partnerbijeenkomst van het
project vond virtueel plaats, via ZOOM, op
18 juni 2021, waarin de structuur en de
inhoud van de eerste output van het
project werden besproken, die naar
verwachting in september 2021 zal
worden voltooid.

Er was een vruchtbare discussie over de
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging
van dit IO, zoals de definitie van CCS, het
ontwerp van de vragenlijst en de
voorgestelde tijdlijn; belangrijke
elementen voor het in kaart brengen van
nieuw opkomende, maar reeds
geconsolideerde behoeften die in het CCS
zijn geïdentificeerd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een
discussie over enkele belangrijke punten
met betrekking tot de verspreiding van
het project.

Wisefour - Cyprus
CulturePolis - Griekenland
Found.ation Maker’s Place Private Company -
Griekenland
INFODEF – Instituto para el Fomento del
Desarrollo y la Formación - Spanje
Stichting Crealisatie - Nederland
PROGEU-Progress in European Union-Istituto per
lo Sviluppo - Italie

Het projectconsortium bestaat uit de volgende
organisaties:

De steun van de Europese Commissie voor de productie van
deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De
inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin
opgenomen informatie.
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VergaderingenInformatie
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