
July, 2021

Persbericht

Lancering van ENVISION - Empowerment van cultureel

ondernemerschap in het digitale tijdperk

Envision is een innovatief project, medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie

(maart 2021/ februari 2023).

Het consortium van het project bestaat uit 6 partners uit 5 verschillende landen: Wisefour (Greece),

CulturePolis (Greece), Found.ation Maker’s Place Private Company (Greece), INFODEF – Instituto para el

Fomento del Desarrollo y la Formación (Spanje), Stichting Crealisatie (NL) and Progeu-Progress in European

Union – Istituto per lo Sviluppo (Italie). Deze partners vertegenwoordigen de expertisegebieden die nodig zijn

om de doelstellingen van het project te verwezenlijken.

ENVISION richt zich op het actief ondersteunen van de culturele en creatieve ondernemers bij de ontwikkeling

van ondernemersvaardigheden en digitale competenties tijdens en na de covid-crisis. We streven ernaar

veerkracht en herstel van deze ondernemingen.

Envision zet zich in om Culturele en creatieve ondernemers een stem te geven en kennis te laten maken met

nieuwe digitale technologieën. Ook richten wij ons op het verzamelen van input uit het culturele en creatieve

ondernemers veld. Deze input willen wij agenderen voor het werkplan van de Europese culturele agenda. En

tot slot willen wij een ecosysteem ontwikkelen dat Europese culturele en creatieve professionals inhoudelijk en

praktisch ondersteunt.

Envision werkt de komende 24 maanden aan de volgende intellectuele outputs (IO’s):

IO1: De behoeften en voorwaarden van de CCS in de partnerlanden in kaart brengen.

IO2: Ontwikkeling van het virtual accelerator platform voor de CCS-stakeholders.

IO3: Ontwikkeling van een e-training toolkit met advies- en mentor diensten voor culturele ondernemers.

IO4: Organisatie van een cultureel hackathon evenement kennisoverdracht te versnellen

IO5: Ontwerp en ontwikkeling van een crowdfunding mechanisme voor culturele ondernemers.

Volg de ontwikkelingen van ENVISION op sociale media!

● Facebook - https://www.facebook.com/envisionerasmusplusproject

● Instagram - https://www.instagram.com/envision_erasmusplus_project/

● Twitter - https://twitter.com/envision_ccs

● LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/envisionerasmusplusproject/

● YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC_Z736bDh3ZmY9dXaPlv5C

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met: envision@crealisatiecooperatie.org
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