
Δραστηριοποιείστε στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας και επιθυμείτε να διευρύνετε τις
ψηφιακές και επιχειρηματικές σας δεξιότητες προκειμένου να συμβαδίσετε με τη «νέα κανονικότητα», εξασφαλίζοντας την
ανθεκτικότητά σας σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις, όπως αυτή του COVID-19;Τότε, το έργο ENVISION είναι ιδανικό για εσάς!

Το ENVISION - Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικότητας στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας στην
Ψηφιακή Εποχή είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο έργο, διάρκειας 24 μηνών, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του
προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων που σχετίζονται με τους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής
Βιομηχανίας.

Το έργο συμβαδίζει  απόλυτα με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή
εποχή μέσω της ενδυνάμωσης των ανθρώπων με μια νέα γενιά τεχνολογιών», το μελλοντικό σχέδιο εργασίας της Νέας
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό και το μελλοντικό σχέδιο εργασίας «Ένα οικοσύστημα που υποστηρίζει καλλιτέχνες,
πολιτιστικούς και δημιουργικούς επαγγελματίες και ευρωπαϊκό περιεχόμενο», καθώς και με τους στόχους πρωτοβουλιών
όπως η Δημιουργική Ευρώπη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ENVISION;
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-
ΕΤΑΙΡΟΥΣ

IO1 IO2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Πνευματικό Προϊόν 2 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.

IO3

Το Πνευματικό Προϊόν 3 αφορά στον
σχεδιασμό και δημιουργία μιας ψηφιακής
εργαλειοθήκης για πολιτιστικούς
επιχειρηματίες - ένας οδηγός που θα
περιέχει βασικές έννοιες και πρακτικές, τόσο
για τους νεοεισαχθέντες όσο και για τους
ήδη εδραιωμένους επιχειρηματίες στους
τομείς του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας.

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

IO4
Το Πνευματικό Προϊόν 4 αφορά στον
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της κατάλληλης
μεθοδολογίας για την υποστήριξη των
εκδηλώσεων, που σχετίζονται με την
υλοποίηση του έργου, μέσω της διοργάνωσης
μιας πιλοτικής πολιτιστικής εκδήλωσης
Hackathon. Οι Hackathons αποτελούν μέσο
επιτάχυνσης επιστημονικών ανακαλύψεων και
μεταφοράς γνώσεων, και τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«HACKATHON» / ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

IO5

Το Πνευματικό Προϊόν 5 αφορά στην
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.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

To Πνευματικό Προϊόν 1 αφορά τη διεξαγωγή
έρευνας για τον καθορισμό της τρέχουσας
κατάστασης σχετικά με την πολιτιστική
επιχειρηματικότητα στο οικοσύστημα των
χωρών-εταίρων. Το πνευματικό προϊόν 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-εταίρους.



Να προωθήσουμε την ανάκαμψη των τομέων του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας, μετά τις συνέπειες της

πανδημίας COVID-19, και, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους μέσα από την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων

Να προωθήσουμε μια διαφορετική νοοτροπία αναφορικά με τις υπάρχουσες στάσεις και αντιλήψεις, που επικρατούν στους

τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και τη δεκτικότητα στον

καλλιτεχνικό χώρο.

Να ενισχύσουμε τις διασυνοριακές και διατομεακές συνεργασίες στον τομέα του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας

Να αυξήσουμε την προβολή της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και να προβούμε στην ανάπτυξη εργαλείων για

ουσιαστικότερη κατανόηση του τομέα του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας (αύξηση γνώσεων και προώθηση

διαφόρων μορφών επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής ανάπτυξης)

Να σχεδιάσουμε μία ψηφιακή εργαλειοθήκη, που θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες που

δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, ως ένα μέσο υποστήριξης στα πλαίσια της ανάκαμψης και της εκ νέου ανάπτυξης των

τομέων του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Να προωθήσουμε νέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας και να

διευκολύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία με γνώμονα τον πολιτισιμό

Να δοκιμάσουμε νέες μορφές οργάνωσης και διαχείρισης στον τομέα του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας 

Να βελτιώσουμε την επιχειρηματική κουλτούρα και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα

Να καταδείξουμε τη σημασία της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων, για την καταπολέμηση της ανεργίας,

μέσω της ανάπτυξης και της ενίσχυσης πολιτικών, οι οποίες στόχο έχουν την αύξηση της γνώσης σχετικά με τις διάφορες

πτυχές, που άπτονται της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.   

Να ενισχύσουμε την ενεργή συνεργασία μεταξύ νέων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, με

τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, που θα

συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Wisefour - Κύπρος
CulturePolis - Ελλάδα
Found.ation - 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

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΤΟΧΟΙ

@envisionerasmusplusproject

envision_erasmusplus_project envision_ccs

envisionerasmusplusprojecthttps://bit.ly/3AfqCCe

https://projectenvision.eu/

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "


