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Første skitse på en af de 4 karakterer som er med I markedsføringsvideoen

ST-ART APP ER I FULD GANG…
Fire venner afslutter deres studie i
deres kulturelle arv. Dagen for
deres graduation beslutter de at
starte 2 virksomheder med
udgangspunkt i egen kulturelle arv.
Videoen viser 2 historier på
hvordan det ene par kæmper en
hård kamp for at finde information
og støtte til at udvikle deres idé,
mens det andet par anvender de
værktøjer som stilles til rådighed I
Start app. Det hjælper dem med
deres forretningsplan og

implementeringen af deres
forretningsidé. Den ene fortælling
ender med sammenbrud mens den
anden ender I succes.

Italien, Grækenland,
Portugal, Ungarn og
Danmark er de 5 lande som
har startet og fortsat testen
af af ST-ART APP’s elæringsplatform og app.
Målet har været, at mindst
200 brugere fra hele Europa
har prøvet platformen inden
udgangen af juli 2015.
Partnerne har arbejdet
hårdt for at markedsføre og
bruge værktøjet. Hver
partner har arbejdet med

lokale målgrupper gennem
fokuserede møder, hvor det var
muligt at teste og lære
platformen at kende og give
feedback på funktionaliteten.
Takket være denne evaluering,
vil konsortiet ved den sidste
konference diskutere
forbedringer af platformen og
app.
Finansieret af den Europæiske
kommission.

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

Hvis du har en forretningsidé, men
føler, at du har behov for vejledning
og hjælp til at gøre ideen til
virkelighed, så er St-Art app det
værktøj du har brug for:
Forbinder virksomheden med kultur og
kultur med virksomheden.

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

PARTNERSKAB:

Selvom projektet arbejder med
resultater fra projekterne LLP og ICAMPUS arbejder projektet ST-ART
APP 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 kulturel arv.

Test af værktøjerne i Italien

LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES

Iværksætteri er en relevant
beskæftigelse mulighed og det nye
program Europa 2020 har som mål
at stimulere det for at styrke den
europæoiske vækst.

PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

NÆSTE STEP
Indtil juli 2015 har partnerne tid til at teste START
APP værktøjerne
sammen med lokale
målgrupper.
Hver bruger vil bidrage med egen oplevelse,
forslag til forbedringer og evaluering.
Informationen vil blive indsamlet af hver partner
og
blive
præsenteret
ved
afslutnings
konferencen I København maj 2015.
Denne konference repræsenterer vadestedet
mellem beta version 1.0 og version 2.0 af
platform og APP.
Til at synliggøre projektet anvender vi 2 profiler på
sociale netværk:
- Facebook:
https://www.facebook.com/pages/St-artapp/807888539330702

Studerende I Grækenland tester platformen

- Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC5nApUt9WEOw
hbDa3W9UZwQ

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
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