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Spotkanie końcowe projektu CCIC w Roscommon – 2 
czerwca  
 

  
Ogromne podziękowania dla wszystkich przedsiębiorców kreatywnych, agencji rozwoju, instytucji 

szkoleniowych oraz trenerów za zaangażowanie oraz uczestnictwo w naszym końcowym spotkaniu, 

poświęconym projektowi “Creative Communities Igniting Change”. Cały event cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem, była to okazja do świętowania naszych rezultatów w projekcie, zarówno na poziomie 

lokalnym jak i europejskim.  

Wydarzenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem wielu kluczowych osobistości a wśród nich  Pana 

McGuinness - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który poprowadził spotkanie, 

koncentrując się na dzieleniu się najlepszymi praktykami i promowaniu innowacji i inkubacji w przemyśle 

kreatywnym. Wydarzenie zostało uwiecznione przez lokalnego dziennikarza i promotora społeczności 

Ciaran Mullooly. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z ekspertami oraz uzyskać odpowiedzi na kwestie 

związane z prowadzeniem biznesu kreatywnego oraz o najnowszych platformach i modelach biznesowych 

pozwalających na osiągnięcie sukcesu na rynku. 

 



 

 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  



Kurs szkoleniowy online, który można ukończyć w dowolnie wybranym przez siebie, 
dostosowany do możliwości sposób, skierowany jest on głównie dla osób, które planują 
założyć własną firmę kreatywną. Został on przygotowany przez ekspertów, którzy pasjonują 
się kreatywnością i przemysłem twórczym. 
 
Ma ona stworzyć nowy i skuteczny model dla branż twórczych, zapewniający szkolenia i 
wsparcie w środowisku kreatywnym; która zapewnia dostęp do edukacji zawodowej dla 
kluczowych grup docelowych, ale również prowadzi do szerszej innowacji gospodarczej i 
rewitalizacji. 
 
Cały kurs powstał dzięki zaangażowaniu osób kreatywnych dla innych osób kreatywnych, 
uważamy, że jest to niezwykle intrygujący i ciekawy materiał, który z nadzieją zachęca do 
kontynuowania własnej twórczości lub kariery w branży twórczej. 
 
 
 

 

CCIC Kurs szkoleniowy online  
 

Sprawdź naszą platform edukacyjną: 
www.creativecommunities.how/learningportal/  

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


 

 
 
 
 
 
 

 
Wpływ projektu CCIC w Polsce oraz krajach kooperujących. 

Projekt CCIC miał swój znaczący wkład w rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce w 

dwóch regionach kooperujących w Zachodniopomorskim oraz regionie Łódzkim. Dzięki 

powstaniu kursu szkoleniowego wielu przedsiębiorców kreatywnych miało szansę wziąć 

udział w darmowym kursie szkoleniowym podnoszącym ich kwalifikacje zawodowe. 

Współpraca wielu instytucji szkoleniowych, instytucji sektora VET, sektora publicznego 

przyczyniła się z kolei do utworzenie aliansu regionalnego działającego na rzecz 

wsparcia przemysłów kreatywnych w regionie. Podobne alianse powstały również w 

regionach kooperujących a ideą ich funkcjonowania jest podejmowanie współpracy 

między kooperującymi regionami zlokalizowanych oprócz Polski również w Irlandii, 

Wielkiej Brytanii oraz Szwecji na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych. 

 
 

       
      Realizacja kursu szkoleniowego w Irlandii         Prace aliansu w Szwecji 
 
 

    
   Obrady aliansu regionalnego w Polsce 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Kreatywne Społeczności Motorem Zmian (Creative 
Communities Igniting Change - CCIC) jest to projekt 
współfinansowany z programu Erasums+, jego 
głównym celem jest stworzenie możliwości 
edukacyjnych dla przedsiębiorców chcących  z 
powodzeniem prowadzić swój biznes on-line. 
  

    
 
 

Liderem projektu jest Roscommon 
Leader Partnership, projekt skupia 
organizacje z Irlandii Północnej takie jak: 
Banbridge Distinct Council and Canice 
Consulting, ze Szwecji (Folkuniverisitetet 
in Skåne län), z Polski (Północna Izba 
Gospodarcza w Szczecinie  oraz 
Akademia Humanistyczno – 
Ekonomiczna w Łodzi), oraz partner z 
Irlandii - Momentum. 
 

 
 

Zdjęcie partnerów podczas spotkania w 
Roscommon 

Kto jest zaangażowany? 
 

Przypomnienie… Czym jest CCIC i jakie 
niesie korzyści? 

 
Nasza strona www.creativecommunities.how/ 
 
Polub nas na Facebooku 
www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange 
  
Dołącz do nas na Twitterze www.twitter.com/ccicproject 
 
 
 
 

Kliknij na logo aby odwiedzić stronę internetową partnera  

                        

 
 

Skontaktuj się z naszymi partnerami projektu, aby uzyskać więcej informacji 
na temat CCIC i wpływu, jaki miały w Irlandii, Irlandii Północnej, Polsce i 

Szwecji. 

 

Znajdź nas: 

http://www.rosleaderpartnership.ie/
http://www.rosleaderpartnership.ie/
http://www.banbridge.com/Your-Council.aspx
http://www.banbridge.com/Your-Council.aspx
http://www.caniceconsulting.com/
http://www.caniceconsulting.com/
http://www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/folkbildning-for-asylsokande/kontakt-lan/skane-lan/
http://www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/folkbildning-for-asylsokande/kontakt-lan/skane-lan/
http://www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/folkbildning-for-asylsokande/kontakt-lan/skane-lan/
http://www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/folkbildning-for-asylsokande/kontakt-lan/skane-lan/
http://www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/folkbildning-for-asylsokande/kontakt-lan/skane-lan/
http://www.momentumconsulting.ie/
http://www.creativecommunities.how/
https://www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange
https://twitter.com/ccicproject

