
 

I detta nummer 
 

Nyheter från CCIC Regionala Allians i Sverige – Det svenska Multiplier Eventet | Mer om Ignite 
Creative Entrprenörer En påminnelse...Vad är CCIC? | Vilka är inblandade | Kontakt 

This project has been funded with the 
support of the European Commission  

 

       Nyhetsbrev 2, dec 2016 

Nyheter från CCIC Regionala Allians i Sverige 
 

Alliance Action 1 – Ignite Creative Pod 

Ignite Creative Pod – 
Ballaghaderreen, Roscommon 

CCIC-alliansen i Sverige leddes av Folkuniversitetet med stöd från Grupp 39 i Ronneby. Intressenter i 
alliansen inkluderar lokala myndigheter, lokala utbildningsorganisationer och företagsagenturer, och särskilt 
de i dessa organisationer som deltar i att stödja den kreativa sektorn 

 

 
En av de viktigaste åtgärderna som Alliansen har uppnått är upprättandet av ett kreativt nav i 
Ronneby tillsammans med Grupp 39. 
• En mångfacetterad lärande erfarenhet för att skapa kreativa 
företag. 
• CCIC kombinerar expertledda workshops, mentorskap och 
studiebesök 
• Använda kostnadsfritt i 6 månader i Ronneby - en plats där  
kreativ och kommersiell magi kan hända 
• Använd en liten fond för att hjälpa dig att presentera din 
  nya kreativa verksamhet. 
 
Hitta mer på: 
http://www.creativecommunities.how 
 
 
 

 



 

Den svenska CCIC Alliansen drar nytta av vägledning, inlämning och stöd av 
nyckelföretaget, utbildningen och samhällsintressenter som har ett åtagande att utveckla den 
kreativa sektorn som en stimulans för utbildning, sysselsättning och samhällsförnyelse. 
 
 

 

De inblandade är bl.a: 

Folkuniversitetet Kristianstad 

Grupp 39 Ronneby 

Kristianstad kommun 

Krinova 

Nyförtagarcentrum Kristianstad 

Folkuniversitetet Kalmar/Karlskrona 

Vill ni ingå I Alliansen? 

 

 

Den svenska Alliansen  

Kontakta Tord Hansson, Folkuniversitetet Kristianstad, 044 20 76 40 



Evenemang: Creative Communities Igniting Change 
Plats: Folkuniversitetet, Föreningsgatan 1 I Kristianstad                                                  
Tid: July 2016 

 
 
Fokus för Creative Commons Ignite Change är 
att skapa möjligheter till företagande för 
människor och att engagera sig i den kreativa 
sektorn som en språngbräda till företagande. 
 
Samtidigt kommer det att skapa kreativa 
inkubatorer i samhällen som kommer att ge 
utbildning och arbetsmöjligheter för dessa nya 
entreprenörer. 
Generera möjligheter för de unga arbetslösa 
och andra socialt utslagna målgrupper. 
 
Genom påverkan, kan vi att hjälpa invandrare, 
unga arbetslösa och andra socialt 
marginaliserade grupper att få ett jobb eller 
starta upp inom t.ex. den sociala ekonomin 
inom de kreativa näringarna. 
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Allians Event 2 - CCIC Svenska Multiplier  
 

Galleri 

 

 

 

 
www.creativecommunities.how 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Enisa och hennes grupp av kvinnliga 
entreprenörer 
 
 

 
Handarbete som uttryck för 
kreativitet 
 
 

 

Creative entrepreneurship Grupp 39 
 

 



 

Creative Communities Igniting Change (CCIC) är 
ett Erasmus + -finansierat projekt som syftar till att 
skapa entreprenörsmöjligheter inom den kreativa 
sektorn som en utgångspunkt för entreprenörskap. 
 
 

 
 
Samtidigt kommer det att skapa kreativa 
inkubatorer i samhällen som kommer att ge 
utbildning och arbetsytor för dessa framväxande 
kreativa entreprenörer. 
 
 

Ledda av Roscommon Leader 
Partnership, består Creative 
Communities Igniting Change-projektet 
av samarbetspartners från Nordirland 
Banbridge Distinct Council och Canice 
Consulting, Sverige (Folkuniversitetet i 
Skåne län), Polen (Nordkammaren, 
Szczecin och Humanistiska och 
Ekonomiska Universitetet, Łódz och 
Irländska partners Momentum 
 

 
 
 

Vilka är involverade? 
 

En påminnelse...Vad är CCIC? 

 
Besök vår hemsida 
www.creativecommunities.how/ 
 
Gilla oss på Facebook 
www.facebook.com/CreativeCommunitiesIgnitingChange 
  
Chatta med oss på Twitter 
 www.twitter.com/ccicproject 
 
 
 

Klicka på Loggorna för att besöka partnernas hemsidor 
 

                        

 
 

Get to know our Project Partners 

 

Get Involved with CCIC and follow our progress! 

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

