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Kreatywne Społeczności Motorem Zmian (CCIC) to 
projekt współfinansowany ze środków unijnych w 
ramach programu Erasmus+. Jego celem jest 
wsparcie przedsiębiorców działającym w sektorze 
kreatywnym. 
   
 

  
 
Jednocześnie w trakcie realizacji projektu  
powstaną inkubatory których celem będzie 
zapewnienie odpowiedniego systemu szkoleń i 
przestrzeń do pracy dla wschodzących kreatywnych 
przedsiębiorców.   
 
 

Projekt “Kreatywne Społeczności 
Motorem Zmian” prowadzony przez 
lidera projektu z Irlandii Roscommon 
Leader Partnership jest realizowany w 
konsorcjum partnerskim z Banbridge 
Distinct Council (Irlandia Północna), 
Canice Consulting (Irlandia Północna), 
Folkuniverisitetet in Skåne län (Szwecja), 
Północna Izba Gospodarcza w 
Szczecinie (Polska), 
Akademia Humanistyczno – 
Ekonomiczna w Łodzi (Polska), 
Momentum Consulting (Irlandia) 

 
Zdjęcie partnerów projektu podczas spotkania 
inaugurującego w Roscommon. 

 
Partnerzy projektu – zdjęcie z pierwszego 

spotkania w Roscommon 

This project has been funded with the 
support of the European Commission  
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W drugiej połowie 2016 roku udostępnimy 
nasz darmowy kurs online, który pomoże 
Wam w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej w sektorze kreatywnym! 
CCIC będzie stymulował tworzenie 
kreatywnych inicjatyw oraz wskaże 
pojawiające się możliwości w tym 
sektorze. Dostarczymy Ci inspiracji, 
pomysłów oraz przekażemy informacje o 
nowych modelach biznesowych, 
przyczyniając się jednocześnie do wzrostu 
świadomości istniejących możliwości co 
przełoży się w dalszej perspektywie na 
korzyści finansowe. 

 

Dowiesz się o : 

 Działalności startupów z perspektywy 
branży kreatywnej, 

 Nowych źródłach finansowania, takich 
jak: crowd funding, w połączeniu ze 
wsparciem na rzecz samozatrudnienia 
abyś mógł zacząć aktywnie działać 

 Nowych metodologiach w zakresie 
innowacji oraz współpracy z innymi 
lokalnymi grupami kreatywnymi  

 potencjale “co-working” i “working 
smart” 

 

 

Możemy pomóc Twojej społeczności stać 
się bardziej kreatywną. CCIC zapewni 
lokalnym grupom oraz instytucjom rozwoju 
przedsiębiorczości zrozumieć sektor 
kreatywny, znaczenie zrównoważonego 
rozwoju kultury i branży twórczej w 
społecznościach lokalnych, jak również 
metod zabezpieczania kapitału fizycznego i 
społecznego. 

 
 
Aby to zrealizować CCIC przyczyni się 
do stworzenia: 
 
 
 Skrzynki narzędziowej poświęconej 

przekształcaniu pustych i zniszczonych  

budynków w realne miejsca dla  działalności 

i rozwoju lokalnych społeczności 

kreatywnych.  

 

 Sprawdzony kurs dla Kreatywnych 

Przedsiębiorców, wzbogacony o najnowsze 

informacje oraz brytyjskie i szwedzkie 

doświadczenie na rzecz bardziej 

efektywnego działania na dynamicznie 

zmieniającym się rynku nie tylko krajowym 

ale również globalnym. 

  

 Ściślejsze połączenia sieciowe dla 

kreatywnych przedsiębiorców, instytucji 

edukacyjnych i innych interesariuszy, które 

ułatwią naturalną synergię, polepszą 

współpracę i zaufanie.  

   

 Zintensyfikowaną współpracę pomiędzy  

lokalnym perspektywicznym sektorem 

kreatywnym, tworzącym zachęty do 

samozatrudnienia, przyczyniając się 

jednocześnie do  rozwoju lokalnego i 

rewitalizacji. 

 

 

 

Dowiedź się więcej na: 

 

Korzyści dla Kreatywnych 
Przedsiębiorców 
 

Korzyści dla Społeczności 

Kreatywnych 



Pracujemy nad stworzeniem czterech regionalnych sojuszy po jednym w Irlandii, Irlandii Północnej, 

Szwecji i Polsce. Sojusze te miałyby zgromadzić instytucje szkolnictwa zawodowego, uniwersytety, 

firmy sektora kreatywnego, instytucje szkoleniowe, samorządy oraz szersze grono interesariuszy w celu 

wypracowania najlepszych praktyki, w zakresie integracji edukacji z nowo powstającymi startupami 

społeczności kreatywnych.  

 

W dniu 30 listopada 2015r.  w Irlandii odbyło się 

pierwsze regionalne spotkanie poświęcone nowo 

powstającemu sojuszowi. Głównym punktem  

spotkania była dyskusja na temat już istniejących a 

także nowych inicjatyw sektora kreatywnego w 

regionie, na temat potrzebnych kompetencji,  

istniejących luk i możliwości.  

Na spotkaniu omówiona została również możliwość 

powstania Kreatywnego Ośrodka w regionie.  

 

 

Dyskusja na temat przekształcania nie w pełni 

wykorzystanych i zaniedbanych nieruchomości w 

Ballaghdereen, Co. Roscommon w  

opłacalną i przystępną przestrzeń na rzecz 

kreatywnej i przedsiębiorczej aktywności została 

przełożona na następne planowane spotkanie.  

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tworzącym 

się sojuszu w Irlandii lub innym prosimy o kontakt 

mailowy: admin@creativecommunities.how 
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CCIC Regionalny Sojusz w Irlandii 

CCIC – Ciekawe projekty Społeczności Kreatywnych 
 

Naszym celem jest zwiększenie kreatywności mieszkańców naszych regionów 

 Poniżej kilka przykładów ciekawych inicjatyw. 

 
 
 

Program “Creative Spark” został 

zainicjowany w 2012 roku w celu 

promowania twórczych i kulturalnych 

branż, w tym nowych i rozwijających się 

firm, a także niezależnych praktyków, w 

hrabstwie Louth. Obecnie funkcjonuje jako 

dedykowane kreatywne szkolenie oraz 

przestrzeń robocza w  Dundalk. W ramach 

swojej działalności identyfikują oni i 

stosują najlepsze praktyki w zakresie 

wspierania twórczych inicjatyw, rozwoju 

kariery kreatywnych praktyków 

umożliwiając im nabywanie nowych 

umiejętności w sektorze. 

 

CREATIVE SPARK, LOUTH, 

IRLANDIA 

Roscommon Local Enterprise Office, Western 
Development Commission, Galway Roscommon Education 

and Training Board, Athlone IT, Ballaghadereen North 
West CDP and Lake and Legends Group, Upper Shannon 

Erne Future Economy project 

 

mailto:madmin@creativecommunities.how


 

GALERIA URBAN FORMS  - LÓDŹ, POLSKA 
 
 

Murale w Łodzi, szeroko opisywane 
 i komentowane m.in. w CNN. 

 
 

 

Urban Forms Foundation powstała w 2009 

roku skupiając się głównie na szerokiej 

definicji kultury miasta a także na 

promowaniu, wspieraniu niezależnych 

artystów zaangażowanych w inicjatywy 

publiczne. Fundacja postrzega działalność 

artystyczną jako ważne narzędzie edukacji 

oraz rewitalizacji społecznej.  

Głównym projektem fundacji jest Galeria. Jest 

to stała ekspozycja sztuki ulicznej w Łodzi. 

Galeria Urban Forms objęta jest patronatem 

prezydenta Miasta Łódz Hanny Zdnowskiej. 

Projekt jest również współfinansowany przez 

miasto.  

Zobacz więcej na: 

WWW.GALERIAURBANFORMS.ORG 

 

 
 
Creative Spark oferuje: 

 Dostępną dla wszystkich przestrzeń do pracy – małe, średnie i duże pomieszczenia. 

Członkostwo w Spark Plugs Social Club to wachlarz dodatkowych korzyści płynących ze 

współpracy w ramach istniejących sieci i udział w tworzeniu nowych.  

 Przestrzeń użytkowana przez Creative Spark oferuje różnego rodzaju szkolenia, kursy oraz  

spotkania ukierunkowane na potrzeby klientów różnych grup społecznych.  

 Sale konferencyjne, usługi hot desk  

 Nowoczesne studio Creative Spark Print Studio funkcjonujące jako organizacja non-profit 

działa całą dobę, a jego atutem jest dostępność w pełni wyposażonych miejsc pracy dla 

artystów sztuk wizualnych.  

 Świetnie wyposażone pracownia do wytwarzania ceramiki, szkła oraz biżuterii. 

 Ośrodek posiada również  bardzo interesujący program szkoleniowy – zarówno dla 

przedsiębiorców z sektora kreatywnego ale także np. łączony kurs szycia i biznesu. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.creativespark.ie   
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Dołącz do nas! 

 
Zapraszamy na naszą stronę! 
www.creativecommunities.how/ 
 
Polub nas na Facebooku! 
www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange 
  
Dołącz do czatu na Twitterze! 
 www.twitter.com/ccicproject 
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