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De 4 karakterer som starter deres virksomhed med anvendelse af St-Art APP’s
værktøjet: Platform og APP.

WORKSHOP I ZAGREB - PÅ VEJ TIL IMPLEMENTERING
Tirsdag den 23. Oktober 2014
startede den 3. europæiske
møde i Zagreb - Kroatien. Det
var en workshop - en af
aktiviteterne i ST-ART APPprojektet.
Det er finansieret af den
Europæiske Kommissions fond,
ST-ART APP Projektets mål er at
Workshoppen var essentiel for
at koordinere partnernes
aktiviteter I forbindelse med
testfasen som løber fra
November 2014 til Juni 2015 I
alle projekt lande.
Partnerne deltog aktivt i
workshoppen, først med en test
af platformens beta-version og
APP i iOS. Der blev indsamlet
ideer og anbefalinger til
justeringer inden den endelige
version som anvendes i
testfasen.

udvikle
entreprenørielle
færdigheder I en kulturel kontekst.

INTERAKTIV
LÆRINGS
PLATFORM FOR
UDVIKLING AF
ENTREPRENØRIELLE
FÆRDIGHEDER I EN
KULTUREL
SAMMENHÆNG
OG ARV

SEENORDA var vært og bød
partnerne velkomne og startede
aktiviteterne
sammen
med
konrsortiet.
Efterfølgende
præsenterede
Projekt Koordinatoren fra ECIPAR,
Ravenna, som første
aktivitet
værktøjerne til testfasen.

Partnerne diskuterede hvilke
målgrupper som skulle involveres i
de lokale aktiviteter - målet er at
der mindst skal involveres 200
personer i testfasen I Europa.
Ud fra de høstede resultater fra
testfasen, vil værktøjerne blive
evalueret, og den bedst mulige
måde at overføre innovation fra iCampus i en kulturel ramme og arv
til andre lande vil blive
implementeret.

Platform og homepage:
project.start-app.eu
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THE START-APP PROJECT

Hosted during ST-ART APP meeting in
Zagreb: the Ministry of Economy, the
Ministry of Enterpreneurship and krafts,
the Director of Southern Eastern Europe
Center of Enterpreneurship Learning

Projektet ST-ART APP arbejder med
at udvikle færdigheder og fremme
iværksætteri ved at skabe forbindelse
mellem faglig udvikling og træning
(VET),
uddannelse
og
arbejdsmarked ved at arbejde
tværnationalt inden for den kulturelle
og
kreative
ramme
under
hensyntagen til den kulturelle arv.
Projektet arbejder med resultater fra
projekterne LLP og I-CAMPUS.
Iværksætteri er en relevant
beskæftigelse mulighed og det nye
program Europa 2020 har som mål
at stimulere det for at styrke den
europæoiske vækst.

LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

PARTNERSKAB:

NEXT STEPS
De næste måneder vil partnerne arbejde med at teste
platform og APP for mindst 200 brugere i Europa.
Partnerne vil indsamle forslag fra målgrupperne og de
vil producere en kvalitativ testrapport.
Partnerne vil markedsføre projektet og værktøjerne
lokalt. Tilsvarende vil de motivere lokale målgrupper til
at udveksle erfaringer/holdninger og ideer med andre
grupper, samtidig vil der være en testfase af
værktøjerne og platformen
Det afsluttende møde i projektet ST-ART APP vil være i
København 25. - 26. maj 2015
Ved dette møde vil resultaterne af partnernes test
blive præsenteret og partnerne vil præsentere
hvordan de vil implementere platform og værktøjer
lokalt efterfølgende.

Zagreb from the belvedere

For mere information:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it
www.start-app.eu

Projektet er støttet af Leonardo da Vinci Programmet
- “Transfer of Innovation “
Projekt kode 2013-1-IT1-LEO05-03977

CUP: G63D13000390006

Dette project er udviklet med støtte fra den Europæiske Kommission
Publikationen er kun udtryk for forfatterens holdninger og Kommissionen kan ikke
gøres ansvarlig for den måde informationen er anvendt.
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