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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Το ENVISION - Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικότητας των Τομέων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας στην
Ψηφιακή Εποχή αποτελεί ένα εξαιρετικά καινοτόμο έργο διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξεκίνησε τη 1η Μαρτίου 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στόχος του ENVISION είναι να υποστηρίξει ενεργά τους ενδιαφερόμενους και τους επαγγελματίες στους τομείς του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων,
προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο η ανθεκτικότητα όσο και η δυνατότητα ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της παρούσας ή
μελλοντικής κρίσης.

Δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας Crowdfunding (Συλλογικής Χρηματοδότησης), η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε
επιχειρηματίες του πολιτιστικού τομέα να αποκτήσουν πρόσβαση στη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να υλοποιήσουν τα
έργα τους.

IO5

Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας, η οποία θα
υποστηρίξει τις ανάγκες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω της εισαγωγής καινοτόμων ψηφιακών
εργαλείων για την παροχή πολύτιμων δεξιοτήτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιασμός και δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης για πολιτιστικούς επιχειρηματίες - ένας οδηγός που θα περιέχει
βασικές έννοιες και πρακτικές, τόσο για νεοεισαχθέντες όσο και για ήδη εδραιωμένους επιχειρηματίες στους τομείς του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για την υποστήριξη των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση
του έργου. Πραγματοποίηση ενός Πολιτιστικού Hackathon διαγωνισμού. Οι hackathons θεωρούνται μέσο επιτάχυνσης
επιστημονικών ανακαλύψεων και μεταφοράς γνώσεων, και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Διεξαγωγή έρευνας για τον καθορισμό της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την πολιτιστική επιχειρηματικότητα στο
οικοσύστημα των χωρών των εταίρων. Το παραδοτέο αποτέλεσμα θα είναι μια έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση
και ανάλυση των αναγκών που έχουν διαπιστωθεί στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στις χώρες των
εταίρων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Να προωθήσει την ανάκαμψη των τομέων του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας μετά τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, και
να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους μέσω της απόκτησης
πολύτιμων δεξιοτήτων.
Να προωθήσει μια διαφορετική νοοτροπία αναφορικά με τους
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ανοιχτή σκέψη στον κλάδο των
Τεχνών.
Να ενισχύσει τις διασυνοριακές και διατομεακές συνεργασίες στον
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
Να δοκιμάσει νέες μορφέςοργάνωσης και διαχείρισης στον
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
Η προώθηση και υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και της
καινοτομίας με γνώμονα τον πολιτισμό.
Η βελτίωση της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας.
Η δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης, η οποία θα παρέχει
πληροφορίες σε επιχειρηματίες του πολιτιστικού τομέα, και η
οποία θα λειτουργεί ως μέσο στήριξης της ανάκαμψης και της
ανασυγκρότησης των τομέων του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας.
Η προώθηση νέων και καινοτόμων πρωτοβουλιών στους τομείς
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
Η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της πολιτιστικής
επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση
της ανεργίας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη και ενίσχυση
πολιτικών για την αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με διάφορες
πτυχές της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Αύξηση της προβολής της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και
ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του
πολιτιστικού και δημουργικού τομέα (αύξηση της πληροφόρησης
και προώθηση διαφόρων μορφών πολιτιστικών και δημιουργικών
επιχειρήσεων).
Ενίσχυση της ενεργούς συνεργασίας μεταξύ των νέων
πολιτιστικών επιχειρηματιών και των σχετικών επιχειρηματικών
και κοινωνικών εταίρων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων
φορέων που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου. 

Οι στόχοι του ENVISION είναι οι ακόλουθοι :

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του ENVISION
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά, μέσω
της πλατφόρμας ZOOM, στις 6 Απριλίου 2021,
σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των
δραστηριοτήτων του έργου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με ένα ευγενές
καλωσόρισμα και εισαγωγικές παρατηρήσεις από
το συντονιστή του έργου Wisefour (Κύπρος),
δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εταίρους να
συστηθούν και να παρουσιάσουν τους
οργανισμούς και τα έργα τους.

Σε αυτή τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μια
λεπτομερής συνολική παρουσίαση του έργου από
τη Wisefour, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες
γραμμές για την επιτυχή και αποτελεσματική
υλοποίησή του. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με
συζήτηση και οριοθέτηση των επόμενων
απαραίτητων ενεργειών.

Συνάντηση αναφορικά με το πρώτο παραδοτέο
αποτέλεσμα (IO1)

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της
πλατφόρμας ZOOM, στις 18 Ιουνίου 2021, και είχε
ως κύριο θέμα της τη δομή και το περιεχόμενο του
πρώτου παραδοτέου αποτελέσματος του έργου, το
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο
του 2021.

Υπήρξε μία εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με
τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για
την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου
αποτελέσματος, όπως ο ορισμός των τομέων του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ο
σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, καθώς επίσης
και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα - σημαντικά
στοιχεία για τη χαρτογράφηση νέων αλλά και ήδη
παγιωμένων αναγκών των τομέων του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση
ορισμένων καίριων σημείων αναφορικά με την
προώθηση του έργου.

Wisefour - Κύπρος
CulturePolis - Ελλάδα
Found.ation Maker’s Place Private Company -
Ελλάδα
INFODEF – Instituto para el Fomento del
Desarrollo y la Formación - Ισπανία
Stichting Crealisatie - Ολλανδία
PROGEU-Progress in European Union-Istituto per
lo Sviluppo - Ιταλία

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους
ακόλουθους οργανισμούς:

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή
αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτή”.

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
 


