
W tym wydaniu 
 

chcemy państwu przypomnieć czego dotyczy nasze przedsięwzięcie, do kogo jest skierowane oraz 
co nowego wydarzy się w nadchodzącym roku. Na łamach niniejszego newlettera prezentujemy również instytucje z branży kreatywnej z naszego 
regionu. W tym wydaniu: Biznes Link i Netcamp. 

Kreatywne Społeczności Motorem Zmian (Creative Communities Igniting Change - CCIC) jest to projekt 
współfinansowany z programu Erasmus+, którego głównym celem jest  wypracowanie rozwiązań 
poprawiających funkcjonowanie przemysłów kreatywnych.  

  Jednocześnie tworzymy alians międzyregionalny firm i instytucji kreatywnych łącząc dwa 
wyróżniające się kreatywne regiony w Polsce Szczecin i Łódź przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy i poszerzenia współpracy na 
płaszczyźnie ponadregionalnej.  

Oprócz instytucji szkoleniowych z Irlandii 
w projekcie bierze udział również Uniwersytet Ludowy ze Szwecji oraz Akademia Humanistyczno– Ekonomiczna 
w Łodzi).   

  
Zdjęcie partnerów podczas spotkania w Roscommon/Irlandia 

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej 

 

Kto jest zaangażowany? Przypomnienie czego dotyczy CCIC? 



 

 
 
 
Tworząc nasze produkty współpracujemy z 
kluczowymi firmami i instytucjami z branży.  
 
Naszym głównym produktem będzie kurs 
szkoleniowy, który uruchomimy już w przyszłym 
roku. Będzie to kwintesencja wielomiesięcznej 
pracy z naszymi partnerami oraz instytucjami z 
branży, które będą miały wpływ na jego końcowy 
kształt dostosowany do potrzeb biznesowych 
sektora kreatywnego  

 
 
Wszystkich zainteresowanych już dzisiaj 
zapraszamy do współpracy. 
Więcej informacji: jw@izba.info 

 

 

Alians regionalny w Polsce 
 

Kurs szkoleniowy 
Zapraszamy do współpracy! NETCAMP 

 
 

  
 
 
Fundacja Netcamp wspiera rozwój i integrację branży 
IT w regionie. Netcamp organizuje inspirujące 
spotkania dla przedsiębiorców z branży IT, startupów i 
studentów zainteresowanych wykorzystaniem nowych 
technologii w biznesie. Co 2 miesiące integrujemy 
branżę w Szczecinie rozmawiając na temat: 

 Internetu 
 zastosowania technologii IT w biznesie 
 e-commerce 
 startupów 
 social media 
 marketingu internetowego 
 innowacji w biznesie 

Celem spotkań Netcamp jest integracja branży IT, 
dyskusja na interesujące tematy i dzielenie się wiedzą. 
Oferujemy możliwość prezentacji ciekawych projektów, 
zwłaszcza startupów oraz poznania nad czym pracują 
firmy internetowe w regionie. Jest to idealna okazja do 
integracji lokalnej branży oraz networkingu w miłej 
atmosferze.  
Chcesz nam pomóc? A może chciałbyś poprowadzić 
prezentację? Napisz maila na kontakt@netcamp.pl! 

 

 



    

      

Event Gallery 

  
   

    
BUSINESS LINK SZCZECIN 

 
To wyjątkowe miejsce w którym w jednej przestrzeni spotykają się pomysłodawcy wizji 
startupowych, zespoły pracujące nad innowacyjnymi projektami, topowi inwestorzy, największe 
marki wspierające startupy. Każdy jest na innym etapie, ale idąc razem w tym samym kierunku 
tworzymy unikalną społeczność, dzięki której każdy skuteczniej realizuje swoje cele.  
 
Szukasz miejsca do pracy lub masz dość prowadzenia firmy w domu? Porzuć własną kanapę na 
rzecz fotela biurowego w Business Link Szczecin. Dostarczymy ci wiele możliwości i wszystkie 
podstawowe narzędzia niezbędne do rozwoju Twojego biznesu. Business Link to jednak nie tylko 
nowoczesne i komfortowe miejsce do pracy w prestiżowej lokalizacji- to szczeciński cowork z 
prawdziwego zdarzenia, w którym ludzie tworzą społeczność i inspirują się wzajemnie. Tu 
poczujesz nieprawdopodobny klimat, który wydobędzie z Ciebie pokłady kreatywności i wzniesie 
Twój biznes na wyższy poziom. 
 
http://www.blszczecin.pl/ 
https://www.facebook.com/BLSzczecin/?fref=ts 

Miejsce do pracy dla kreatywnych przedsiębiorców  



 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  
www.creativecommunities.how/ 
 
Zapraszamy na naszego Facebooka 
www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange 
  
Zapraszamy na naszego Twittera 
 www.twitter.com/ccicproject 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Kliknij na logo partnera, aby odwiedzić ich stronę internetową  

 

                        

  
 

Partnerzy projektu 

 


