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Ben  je  een  cultureel  ondernemer  of  een  creatieve  start-up  en  wil  je  snel  

praktische  kennis  en  slimme  vaardigheden  opdoen  om  veerkracht,  

groei  en  professioneel  succes  te  krijgen  na  de  COVID-19-pandemie?

Het  doel  van  deze  bijeenkomst  was  om  de  voortgang  

van  het  project  in  het  algemeen  te  bespreken,  evenals  

de  voortgang  van  de  deliverables  in  het  bijzonder  -  

namelijk  het  acceleratorplatform  (IO2),  het  e-

trainingsprogramma  (IO3)  en  het  

crowdfundingmechanisme  voor  culturele  ondernemers  

(IO5 ).  De  eerste  twee  deliverables  bevinden  zich  in  

de  laatste  ontwikkelingsfase  en  we  zijn  ook  erg  

verheugd  om  de  eerste  stappen  te  zetten  in  de  richting  

van  de  evolutie  van  de  derde.  Alle  resultaten  verlopen  

volgens  het  oorspronkelijke  tijdschema,  volgens  de  

hoge  kwaliteitsnormen  die  zijn  vastgesteld  door  het  
consortium  van  het  project.

Het  is  niet  zo  moeilijk  of  tijdrovend  als  je  zou  denken.  ENVISION  e-

trainingsprogramma,  binnenkort  beschikbaar  op  het  platform  van  ons  

project,  zal  u  helpen  uw  tempo  te  versnellen!

ENVISION  e-training  bestaat  uit  6  modulaire  

cursussen  en  is  ontworpen  met  de  CCS-

medewerkers  uit  alle  lagen  van  de  bevolking  in  

gedachten.  De  onderwerpen  zijn:  ondernemerschap,  

fondsenwerving,  netwerken,  ICT,  social  media  

en  marketing.  De  e-training  omvat  alle  

moeilijkheidsgraden  en  zal  beschikbaar  zijn  in  het  

Engels,  Grieks,  Italiaans,  Spaans  en  Nederlands.

Blijf  kalm  en  blijf  op  de  hoogte  tot  eind  september  

2022!
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De  steun  van  de  Europese  Commissie  voor  de  productie  van  deze  publicatie  
houdt  geen  goedkeuring  van  de  inhoud  in,  die  alleen  de  mening  van  de  
auteurs  weerspiegelt,  en  de  Commissie  kan  niet  verantwoordelijk  worden  
gehouden  voor  enig  gebruik  dat  van  de  informatie  in  deze  publicatie  wordt  gemaakt.

Een  paar  woorden  over  het  

ENVISION  e-

trainingsprogramma...
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