
 

W tym wydaniu 
 

CCIC Końcowe wydarzenie rozpowszechniające projektu w Irlandii| Regionalny Alians w Polsce| 

Międzynarodowa grupa networkingowa|Kurs szkoleniowy dostępny online| Fundusze UE na rzecz 

rozwoju kariery zawodowej-webinarium|Poznaj naszych partnerów. 

Ten projekt został zrealizowany przy 
wsparciu Komisji Europejskiej  

 

Ezine 3, Polska. Maj 2017 

Dołącz do nas podczas naszego końcowego spotkania 
rozpowszechniającego które odbędzie się 02.06 w Roscommon w 
Irlandii. 
   
Miło nam poinformować, że końcowe wydarzenie projektu odbędzie się w Kiltoom, Roscommmon drugiego 
czerwca 2017 roku. Zapraszamy firmy kreatywne, agencje rozwoju oraz trenerów aby dołączyli do naszego 
wydarzenia aby porozmawiać o problemach przemysłów kreatywnych oraz o samym projekcie 
www.creativecommunities.how  i jego osiągnieciach.  

Głównym prowadzącym wydarzenia będzie Mairead McGuinness MEP wice-prezydent Parlamentu 
Europejskiego. Wydarzenie jest znakomitą okazją do promocji innowacji, wymiany myśli oraz najlepszych 
praktyk. Moderatorem spotkania będzie znany dziennikarz i działacz społeczny Ciaran Mullooly.  

Uczestnicy w oparciu o wiedzę ekspercką panelistów, którzy pojawią się na spotkaniu dowiedzą się o 
podstawach prowadzenia biznesu i kształtowaniu nowoczesnej myśli kreatywnej. 

 Inspirujący przedsiębiorca kreatywny michellemadethis  podzieli się swoją wiedzą na temat swojego 
przedsiębiorstwa. 

 Louise Ward z Local Enterprise Office Roscommon oraz Mena Doherty przedstawicielka Bank of 
Ireland  wprowadzą w zawiłości finansowe. 

 Micheal Frain z Ballaghaderreen Town Teams podzieli się swoim doświadczeniem na temat rozwoju 
centrum kreatywnego w Ballaghaderreen wyzwaniami I możliwościami jakie z tego wynikają.  

 

http://www.creativecommunities.how/
http://maireadmcguinness.ie/
https://www.facebook.com/ciaran.mullooly
https://www.facebook.com/michellemadethis/
https://www.localenterprise.ie/Roscommon
https://www.facebook.com/BankofIreland/
https://www.facebook.com/BankofIreland/


 

Jednym z głównych zadań projektu było utworzenie aliansu regionalnego składającego się z 
przedstawicieli firm kreatywnych, instytucji szkoleniowych oraz władz lokalnych czyli tkw modelu 
potrójnej helisy celem ich integracji i wzmocnienia możliwości lobbowania na rzecz wspólnego dobra 
jakim jest rozwój branży kreatywnej w regionie. Północna Izba Gospodarcza była współautorem 
modułu nr 5, który zawiera informacje na temat możliwości finansowania i wsparcia dla 
nowopowstałych firm kreatywnych. Jakość zawartych informacji została zweryfikowana przez 
ekspertów firm szkoleniowych na co dzień realizujących podobne szkolenia. 

 

 

 

 

 

Regionalny Alians w Polsce   

 
 
 

Kreatywni przedsiębiorcy- międzynarodowa grupa networkingowa 

Zachęcamy wszystkie nowe firmy kreatywne do dołączenia do 
naszej grupy networkingowej na naszej grupy kreatywnych 
przedsiębiorców Click here to request to join the group of shared 
learning and networking. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/389897068026397/
https://www.facebook.com/groups/389897068026397/


Kreatywny kurs CCIC jest już dostępny online. Dzięki swojej interaktywności i dostosowaniu 

do nowoczesnych urządzeń przenośnych możliwe jest jego zrealizowanie w dowolnym czasie 

Można wziąć w nim udział w dowolnym czasie dostosowanym do możliwości każdego 

przedsiębiorcy. Treść kursu została przygotowana przez ekspertów, pasjonatów kreatywności 

którzy stworzyli efektywny model dla przedsiębiorstw kreatywnych. Działanie te w znaczący 

sposób wspiera kształcenie zawodowe, jest uzupełnieniem do aktualnej oferty rynkowej. 

Przyczynia się umiędzynarodowieniu branży i pobudza kreatywne i innowacyjne myślenie.  

 

 

 

 

 

Kurs CCIC już dostępny on line  
 

Sprawdź naszą kreatywną platformę nauczania: 
www.creativecommunities.how/learningportal/  

http://www.creativecommunities.how/learningportal/


 

Webinarium będzie niezwykle interesujące dla firm kreatywnych, które chciałyby się 
dowiedzieć o możliwościach aplikowania o fundusze europejskie. Cała sesja poświęcona 
jest analizie najważniejszych programów UE z uwzględnieniem instrumentów finasowania 
poszczególnych działań. 
 
• Top Tips in Making a Funding Application 
• Creative Europe  
• EU Erasmus+ Programmes  
• Crowd funding platforms specialising in creative sector 
 
Orla Casey przedstawiciel partnera projektu Momentum przeprowadziła pierwszą sesję w 

lutym 2018 roku która zgromadziła 18 osób z Irlandii, UK i Polski. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
                                
 
 
 

Click to watch webinar recording 
 

Fundusze EU na rzecz rozwoju kariery zawodowej -webinarium 
 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://www.youtube.com/watch?v=d-tSEVGXYfA


 

 
 
Odwiedź naszą stronę 
www.creativecommunities.how/ 
 
Polub nas na facebooku 
www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange 
  
Dołącz do dyskusji na Twitterze  
 www.twitter.com/ccicproject 
 
 
 
 
 
 
 

             Naciśnij na logo partnera aby odwiedzić ich stronę 
 

                        

 

 
 

Dołącz do nas aby śledzić nasze działania 

http://www.creativecommunities.how/
https://www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange
https://twitter.com/ccicproject

