
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Το iCREATE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το 
Erasmus+ με εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες, το 
οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους ένα 
Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της Πολιτιστικής 
και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) με έμφαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά. 
 
Το iCREATE στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή ενός 
συνόλου μέτρων για την επιτάχυνση της πολιτιστικής 
επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας δημιουργική 
επιχειρηματική σκέψη για τη βιώσιμη διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την ίδρυση 
επιχειρήσεων. Αυτό θα βασίζεται στην Ανάλυση 
Αναγκών Κατάρτισης και θα περιλαμβάνει εργαλεία 
που θα υποστηρίζουν τους νέους στη δημιουργία της 
επιχειρηματικής τους ιδέας μέχρι και την έναρξη της 
επιχείρησης και τα πρώτα βήματα προς τη 
βιωσιμότητα. 
 
Η σύμπραξη του έργου iCREATE επιδιώκει να 
αναπτύξει: 

• Μια Ερευνητική Ανάλυση για το επίπεδο των 
ικανοτήτων στη διαχείριση, την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο σκέψη 
των ατόμων στις ΠΔΒ  

• Ένα Προσαρμοσμένο Πλαίσιο Κατάρτισης για 
τους νέους 

• Ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα 
(MOOC) για τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των 
γνώσεων των νέων για πολιτιστικό τομέα και την 
ίδρυση επιχειρήσεων 

• Έναν οδηγό για όλες τις διοικητικές 
δραστηριότητες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά την ίδρυση μιας 
επιχείρησης. 

iCreate 
 

Η κοινοπραξία του iCreate ξεκίνησε το ταξίδι της την 
άνοιξη του 2021 και εργάζεται σκληρά για να επιτύχει 
τα αρχικά ορόσημα αυτού του πρώτου έτους. 
 
Επί του παρόντος, οι εταίροι έχουν ήδη ολοκληρώσει 
την Ερευνητική Ανάλυση για το επίπεδο των 
ικανοτήτων στη διαχείριση, την επιχειρηματικότητα 
και την καινοτόμο σκέψη των ατόμων που εργάζονται 
στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι 
εταίροι εργάζονται τώρα πάνω στο Προσαρμοσμένο 
Πλαίσιο Κατάρτισης για νέους (δευτεροβάθμιας, 
μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), 
που απασχολούνται σε πολιτιστικά ιδρύματα ή είναι 
άνεργοι, οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν 
επιχειρηματίες και θέλουν να ξεκινήσουν δική τους 
επιχείρηση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Οι εργασίες για το πνευματικό προϊόν αυτό θα 
συζητηθούν στην προγραμματισμένη συνάντηση τον 
προσεχή Νοέμβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι 
συνθήκες! 

Περνώντας το ορόσημο των 6 μηνών 

Φωτογραφία του Brad Neathery στο Unsplash 

Ενημερωτικό Δελτίο #1 

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. 

https://unsplash.com/@bradneathery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creative-industry?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

