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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ και FOCUS GROUP
Την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013
ξεκίνησε στην Ραβέννα της Ιταλίας
το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “START APP”. Σκοπός του
χρηµατοδοτούµενου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή “ST-ART
APP” προγράµµατος είναι η
ανάπτυξη επιχειρηµατικών
Κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας
Συνάντησης, το Κονσόρτσιουµ
συµφώνησε στον προγραµµατισµό
του προγράµµατος και την
κατανοµή των καθηκόντων, το
πρόγραµµα δραστηριοτήτων, τη
µεθοδολογία εργασίας, την
παρακολούθηση και όλα τα
πρακτικά ζητήµατα (τόποι
συναντήσεων, µετακινήσεις,
διαµονή, υποστηρικτικό υλικό, κ.α.).
Επιπλέον ανακοίνωσε στους
συµµετέχοντες εταίρους τους
διοικητικούς και χρηµατοδοτικούς
κανόνες, προκειµένου να
διαχειριστούν το “ST-ART APP”
πρόγραµµα χρησιµοποιώντας
ειδικά εργαλεία, µοντέλα και

διαδικασίες.
Το Focus group ξεκίνησε το

ASSETS AND

δεξιοτήτων στο πεδίο της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η
έναρξη του Προγράµµατος έγινε
από το Fondazi one Flaminia,
επικεφαλή εταίρο του
Κονσόρτσιουµ, το οποίο
απαρτίζεται από 10 εταίρους
που εδρεύουν σε 6 Ευρωπαϊκές
χώρες.

HERITAGE

απόγευµα της 21ης Νοεµβρίου και
ολοκληρώθηκε την επόµενη ηµέρα.
Σκοπός του focus group ήταν η
ανταλλαγή των ορθών πρακτικών των
εταίρων και βάσει αυτών να
δηµιουργηθεί ένας χάρτης που θα
αποτελέσει τη βάση του “ST-ART APP”.
Εν συντοµία, έγινε η χαρτογράφηση και
η συστηµατοποίηση των υφιστάµενων
υλικών καθώς επίσης παρουσιάστηκε η
καινοτόµα µεθοδολογία του I-Campus.
Έγινε παρουσίαση των ορθών
πρακτικών των εταίρων, οι οποίοι
επέλεξαν καινοτοµίες για την υιοθέτηση
του ήδη υπάρχοντος υλικού και του ICampus για την αναγωγή τους στον
τοµέα του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, το νοµικό
πλαίσιο, τη γεωγραφία καθώς και τις
ανάγκες των οµάδων στόχου.
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Το “ST-ART APP” στοχεύει στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση
της αυτό-απασχόλησης στον τοµέα
του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω της
συνεργασίας µε διακρατικούς εταίρους.
Υιοθετώντας και ενσωµατώνοντας τα
καινοτόµα περιεχόµενα του LLP Project
και του I-CAMPUS, το “ST-ART APP” θα
δηµιουργήσει σχέσεις µεταξύ VET,
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
συνδυάζοντας
τον
τοµέα
των
∆ηµιουργικών επιχειρήσεων µε
τον
τοµέα του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Η εκκίνηση επιχείρησης είναι µια
ευκαιρία εξεύρεσης εργασίας και το νέο
πρόγραµµα “Ευρώπη 2020” στοχεύει
στην τόνωσή της προκειµένου να
υποστηριχθεί η Ευρωπαϊκή οικονοµική
ανάπτυξη.

THE CONSORTIUM
LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP3

CMS

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation

Επόµενα βήµατα:
-Οι εταίροι θα αναλύσουν τις ανάγκες των
οµάδων στόχου στη χώρα τους. Θα
αναγνωρίσουν και θα αναλύσουν τις απαιτήσεις
των χρηστών.
-Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης θα
παρουσιαστούν στο Στρογγυλό Τραπέζι (31
Μαρτίου – 2 Απριλίου 2014 στο Ινβερνές – Μ.
Βρετανία).
-Θα πραγµατοποιηθεί µεταφορά των
καινοτοµιών και η υιοθέτησή τους από τον τοµέα
του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς.
-Θα διοργανωθεί Εργαστήριο (23 - 26 Οκτωβρίου
2014 στο Ντουµπρόβνικ – Κροατία) για την
αξιολόγηση και την παρακολούθηση των
διδακτικών εργαλείων προσαρµογής. Οι εταίροι
θα εκτιµήσουν και θα αξιολογήσουν τα εργαλεία
πριν το στάδιο του πειραµατισµού και τέλος θα
καθορίσουν τις ενδεχόµενες προσαρµογές.

For further information:

Xρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα από το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci –
Μεταφορά Καινοτοµίας

@:

Project code: 2013-1-IT1-LEO05-03977

internazionale@fondazioneflaminia.it

www.start-app.eu

CUP: G63D13000390006

Το παρόν πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
συγγραφέας είναι ο µοναδικός υπεύθυνος για το παρόν newsletter και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σ’ αυτό.
NEWSLETTER N.1 ∆εκεµβρίου 2013- ST.ART APP

