
Σε αυτό το Newsletter

Τα τελευταία νέα, απόψεις και ανακοινώσεις του Έργου ENVISION

H Wisefour Ltd., ως συντονιστής του έργου ENVISION, διοργάνωσε με
επιτυχία στις 23 Νοεμβρίου 2021, την 1η εφ’ όλης της ύλης διαδικτυακή
συνάντηση, η οποία είχε ως στόχο να ενημερώσει όλους τους εταίρους του
έργου για θέματα που άπτονται της κατανομής των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων που αφορούν στα επερχόμενα Παραδοτέα του Έργου και να
παρουσιάσει μια σύνοψη των οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων καθώς
και των θεμάτων διάχυσης/ προβολής του. 

Ειδικότερα, η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τους ακόλουθους
στόχους:
– Παρουσίαση των Πνευματικών Προϊόντων 2 και 3 και κατανομή των
σχετικών εργασιών με βάση τον προσεκτικό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη
την τεχνογνωσία των εταίρων
– Διακρατικές Συναντήσεις
– Διαχείριση έργου
– Διάχυση/Προβολή

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη συζήτηση όπου οι
εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις
ιδέες και τις σκέψεις τους στοχεύοντας στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.
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Το ENVISION
ολοκληρωσε την
ολοκαίνουργια
ιστοσελίδα του!

ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ

1η εφ'όλης της ύλης
συνάντηση

IO2 & IO5 συνάντηση
εταίρων



Το ENVISION ανακοίνωσε την
ολοκαίνουργια ιστοσελίδα του!
Η επίσημη ιστοσελίδα μας είναι κατάλληλη για όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο CSS και επηρεάζονται από τις επιπτώσεις

του COVID-19, επιθυμούν να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και

τις ψηφιακές τους ικανότητες προκειμένου να συμβαδίζουν με τη "νέα

κανονικότητα" και να είναι πιο ανθεκτικά σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Η

πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολη, καθώς το περιεχόμενο έχει

οργανωθεί φιλικά προς τον χρήστη. 

Η ιστοσελίδα 
 του ENVISION
είναι διαθέσιμη

σε όλες τις
γλώσσες των

εταίρων

 

https://projectenvision.eu/

Δείτε την εδώ!

IO2 & IO5 Συνάντηση Εταίρων
Ο κλάδος του CCS είναι από αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες τις πανδημίας του COVID-19. Ο

γρήγορος αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση δημιούργησαν την ανάγκη για καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που

παρέχουν δεξιότητες στα άτομα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της δημιουργίας και του πολιτισμού.

Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης των ψηφιακών αναγκών, η ψηφιακή πλατφόρμα επιταχυντή του

ENVISION, η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του IO2, θα  παρέχει σε επαγγελματίες και startuppers έναν

κατάλληλο ψηφιακό χώρο για την παρουσίαση της δουλειάς τους καθώς και την ευκαιρία να γίνουν μέλη μιας

διευρυμένης (ψηφιακής) κοινότητας και δικτύου CCS. Υπό αυτό το πρίσμα, μια γόνιμη διαδικτυακή συνάντηση

πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ των εταίρων του έργου, όπου είχαν την ευκαιρία να  συζητήσουν

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών

της πλατφόρμας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του IO5, το οποίο θεωρείται εξίσου ζωτικής σημασίας για την

επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Ελληνικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, και Ολλανδικά

"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”.


