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Egy európai
munkahálózat
befektetői
képességek
kifejlesztésére a

Eligazító találkozó és Fókuszcsoport
Ravenna –Olaszország, Az
európai ST-ART APP projekt
november
20-án,szerdán
kezdődött Ravennában.
Az
Európai
Bizottság
finanszírozásával a ST-ART APP
Projekt célja, hogy befektetői

Az eligazító találkozó során a
konzorcium megegyezett a
projekt-programban és a
feladatok elosztásában, a
tevékenységekben,
munkamódszerekben,
monitoring eljárásokban.
Valamint a Fondazione
Flaminia bemutatta az
adminisztratív és pénzügyi
szabályozásokat, hogy a START APP-ot speciális
eszközökkel és modellekkel
valósítsa meg.
A Fókusz csoport November
21-én délután kezdődött és 22én fejeződött be.

képességeket fejlesszen ki a
Kulturális Örökség területén.

kulturális örökség
területén

A Flaminia Alapítvány, a
vezető partner megnyitja a
projekt- tevékenységet a teljes
konzorciummal,
amely
10
partnerből áll köztük az ISES.
A Fókuszcsoportot azért
állítottuk fel, hogy JÓ PÉLDÁK
begyűjtésével és
megosztásával feltérképezzük a
a ST-ART APP alapjait.
Röviden, feltérképeztük és
rendszereztük a meglévő
anyagokat és bemutattuk az ICampus innovatív
módszertanát. A Partnerek jó
példákat mutattak be és
innovációkat választottak ki a
meglévő anyagok és az ICampus adaptálására a
Kulturális kincsek és Örökségek
területén, jogi, földrajzilag
valamint a célcsoportok
igényei szerint.
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A KONZORCIUM:

A START-APP PROJEKT

Fondazione Flaminia

Az LLP Projekt, I-CAMPUS, és a
jelenlegi ST-ART APP projekt
javaslattal
célunk
az
önfoglalkoztatás
képességének
kifejlesztése, összekapcsolva a
szakképzést,
oktatást
és
a
munkaerő piacot –
mivel nemzetközi partnerekkel
dolgozunk
együtt
a
Kreatív
vállalatok, Kulturális Értékek és
Örökségek
területéről.
A
vállalkozás-indítás egy megfelelő
állás-helyettesítő lehetőség, és az
új Europe2020 EU-s program célja,
hogy az induló vállalkozásokat
ösztönözze annak érdekében,
hogy támogassa az európai
gazdasági növekedést.

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

Következő lépések:
- A Fókusz csoportos megbeszélés után az egyes
partnerek elkezdték elemezni az adott országban
a célcsoportok igényeit, beazonosítani és
elemezni a felhasználói követelményeket.
- Az elemzés eredményét a Kerekasztal
megbeszélésen mutatják be Inverness-ben (UK)
2014. március 31- április 2-ig.
- Ennek következményeként megvalósul az
innováció átadása a Kulturális Értékekre és
Örökségre adaptálva.
- Az oktatási eszköz telepítését értékelő és
monitoring workshop Dubrovnikban (HR) less
2014. október 23-26- ig. A Partnerek felmérik és
értékelik az eszközöket mielőtt tesztelik és
meghatározzák az esetleges módosításokat.

További információ:

@:

internazionale@fondazioneflaminia.it
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