
In deze Nieuwbrief

Het laatste nieuws en aankondigingen over het ENVISION-project
 

ENVISION's projectcoördinator Wisefour Ltd. organiseerde op 23
november 2021 de 1e plenaire online bijeenkomst. De bijeenkomst
was bedoeld om alle projectpartners op de hoogte te houden,
voornamelijk over de toewijzing van taken en verantwoordelijkheden
met betrekking tot de intellectuele output (IO's) en om een   overzicht
te geven van de organisatorische, financiële en verspreidingskwesties
van het project. De vergaderagenda omvatte met name de volgende
doelstellingen:

- Presentatie van IO2 en IO3 en werkverdeling op basis van
zorgvuldige planning rekening houdend met de expertise van de
partners
- Transnationale bijeenkomsten
- Project management
- Verspreiding

Tijdens de bijeenkomst vond een vruchtbare discussie plaats waar de
verte de gelegenheid hadden om hun ideeën en gedachten te delen
met het oog op een succesvolle uitvoering van het project.
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ENVISION heeft zijn
gloednieuwe website
gelanceerd!
Onze officiële website is gebouwd voor culturele ondernemers en start-

ups (CCS) die hun ondernemersvaardigheden en digitale competenties

willen uitbreiden om gelijke tred te houden met de ''nieuwe norm'' en

veerkrachtiger te zijn voor mogelijke toekomstige crises. De navigatie van

de website is zeer eenvoudig, omdat de inhoud op een

gebruiksvriendelijke en uitgebreide manier is georganiseerd!

ENVISION-
website is

beschikbaar in
de talen van
alle partners

 

 

https://projectenvision.eu/

Check it out!

IO2 & IO5 Partners' Meeting
De CCS behoren tot de zwaarst getroffen doelgroep door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De snelle

automatisering en digitalisering creëerde de behoefte aan innovatieve digitale tools vaardigheden kon bieden aan

CCS-belanghebbenden. Het digitale acceleratorplatform ENVISION, dat zal worden gebouwd in het kader van de IO2,

biedt ruimte voor het upgraden van digitale competenties aan culturele ondernemers en start-ups. Met deze digitale

tool kunnen zij hun werk/projecten presenteren en wordt de mogelijkheid geboden lid te worden van een uitgebreide

(digitale) CCS-gemeenschap en netwerk. Op 5 oktober 2021 vond er een vruchtbare online bijeenkomst plaats met de

projectpartners, waar we de specificaties van het acceleratorplatform hebben besproken, dit in samenhang met de

ontwikkeling van een Crowdfunding mechanisme voor Culturele Ondernemers (IO5 Design & Development). Het

digitale crowdfundingplatform wordt beschouwd dat als een innovatief hulpmiddel dat door de CCS-ondernemers kan

worden gebruikt voor fondsenwerving en de uitvoering van hun projecten.

Blijf erbij voor meer!

Grieks, Italiaans, Spaans
en Nederlands

 

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.


