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Nyhetsbrev3, maj 2017 

Besök vår stora Konferens – den 2:e juni i Roscommon 
 

  
Vi är glada att presentera detaljerna om vår stora konferens som hålls i Kiltoom, Roscommon fredagen den 

2 juni 2017. Kreativa företag, utvecklingsbyråer och utbildare är inbjudna att delta i denna ksotnadsfria 
händelse för att fira resultaten från www.creativecommunities.how projektet. 

Mairead McGuinness MEP och vice ordförande i Europaparlamentet kommer att leda händelsen där vi kan 
nätverka, lära oss bästa praxis och främja innovation och inkubation inom den kreativa industrin. Vår 

facilitator för evenemanget är journalisten och gemenskapsmästaren Ciaran Mullooly. 
Deltagare kommer att lära av en panel av experttalare om grunderna för att driva en kreativ verksamhet och 

vårda ett kreativt samhälle. 
• Inspirerande och kreativa Michelle Madethis kommer att dela med sig av hur man kan öka sin kreativa 

verksamhet 
• Louise Ward, Local Enterprise Office Roscommon och Mena Doherty, Bank of Ireland kommer att ta itu 

med tillgången till finansiering 
• Micheal Frain, Ballaghaderreen Town Teams kommer att dela ansträngningarna för att utveckla Creative 

Hub i Ballaghaderreen och utmaningarna och möjligheterna till detsamma. 
 

Lägg till i det här nätverket, presentationer, förfriskningar och Meet the Makers - möjlighet att träffas och se 
deltagarnas arbete i programmet Ignite Creative Entrepreneurs, och du är säker på att tända ditt kreativa 

flöde. 

KLICKA FÖR ATT BOKA EN GRATIS PLATS  

 #ccicshowcase 
 

https://www.surveymonkey.com/r/J6D5HWV
https://www.facebook.com/hashtag/ccicshowcase?source=feed_text&story_id=1541954599211755


 

CCIC-alliansen i Irland leddes av Roscommon Leader Partnership med 

stöd från Momentum Marketing Services. 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 

Ballaghaderreen, kallat Ignite Creative Pod. 
I januari 2017 levererade Momentum klassrumsformatet CCIC Course 

som ett pilotprov med 13 spirande kreativa irländska entreprenörer med 

sikte på att hjälpa dem att skapa ett kreativt företag. Ignite kombinerade 

expertledda workshops, mentorskap (från Local Enterprise Office 

Roscommon) och användning av ett samverkande arbetsutrymme i 6 

månader i Ballaghaderreen. 

 

 

IRELAND – Träning levereras vid Ignite Creative Pod 

 

 
 

 

 

IGNITE Creative Entrepreneurs – Lärande och nätverk 

Vi uppmuntrar alla framtida och 
nybildade kreativa entreprenörer 
att gå med i vår slutna grupp för 
kreativa entreprenörer. Klicka 
här för att begära att delta i 
gruppen av delat lärande och 
nätverk. 



Creative Communities Igniting Change har utvecklat en online-kurs som du kan göra på ett 
flexibelt sätt när du planerar att skapa ditt eget kreativa företag. Den skrevs av experter som 
är passionerade för kreativitet och kreativa industrier. Det är utformat för att skapa en ny och 
effektiv modell för den kreativa industrin, som ger utbildning och stöd inom en 
gemenskapsmiljö. en som ger tillgång till yrkesutbildning för nyckelmålgrupper, men leder 
också till bredare ekonomisk innovation och vitalisering. 
 
Eftersom det var skrivet av kreativa människor för kreativa människor, tror vi att det är en 
otroligt intressant och insiktsfull kurs, en som förhoppningsvis kommer att uppmuntra dig att 
driva din egen kreativa start eller karriär i den kreativa industrin. 

CCIC Online Kurs – officiell start den 2:e juni 2017! 
 

 

Titta in på CCIC on-line plattform: 
www.creativecommunities.how/learningportal/  

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


 

Webinaret kommer att vara av intresse för kreativa organisationer som vill veta mer om 
EU: s finansieringsmöjligheter. Den ger en översikt över de viktigaste EU-programmen 
och låter dig undersöka specifika finansieringssträngar mer detaljerat: 
 
• Bästa tipsen om att göra en finansieringsansökan 
• Kreativt Europa 
• EU Erasmus + -program 
• Crowd-finansieringsplattformar med specialisering inom kreativ sektor 
 
Orla Casey, Momentum levererade webbseminariet i februari till 18 kreativa entreprenörer 
från Irland, Storbritannien, Polen. Webinars är utmärkta inlärningsverktyg, eftersom du 
inte bara kan leverera innehåll till en levande publik, du kan också dela en inspelning av 
webinariet för att förlänga inlärningscirkeln ännu längre! Och det är precis vad vi gör idag. 

 
 
 
 
                               Click to watch webinar recording 

 
 
 
 
 
 

IGNITE Creative Entprenuers IRLAND - Möt en av våra deltagare 
   Caroline King of Carolinen Gaelic Linen 

Caroline King är en designer och grundare av 
Carolinen Gaelic Linen. Hon är väldigt passionerad 
om irländsk linne. Hennes arbete kombinerar det 
traditionella irländska tyget med silke, antik och / 
eller tappningspets i ett skräddarsytt designområde 
för krävande kunder som vill köpa en speciell 
irländsk present - individuellt tillverkad med kärlek 
och uppmärksamhet. 
 
 
 

 

Sedan avslutandet av IGNITE Creative Entrepreneurs Training Course har Carolines 
verksamhet blivit mycket mer uppmärksammad. 
 

"Jag hittade ovärderlig hjälp och vägledning och praktiska råd 
från IGNITE Creative Entrepreneurs. Jag fick förtroendet för att 
utveckla min affärsplan och den vision som jag behövde för att 

utveckla min produkt och verksamhet. " 
 
Connect with Caroline and follow her progress as her business further develops… 
 
Website: www.gaeliclinen.com/  
Online Shop: www.etsy.com/ie/shop/GaelicLinen16  
Facebook Page: www.facebook.com/GaelicLinen/  
Twitter: www.twitter.com/Irishlinen15   

EU-finansiering för karriärer - GRATIS webbseminarium 

 

http://www.gaeliclinen.com/
http://www.etsy.com/ie/shop/GaelicLinen16
http://www.facebook.com/GaelicLinen/
http://www.twitter.com/Irishlinen15


 

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 
 

 
 

Project parnters pictured at the kick off meeting in 
Roscommon 

Vilka är inblandade? 
 

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

