SHADOWS PROJEKTI
UUTISKIRJE 1

TERVETULOA LUKEMAAN
“SUPPORTING
ENTREPRENEURS IN THE
CULTURAL AND CREATIVE
INDUSTRY SECTOR”
PROJEKTIN ENSIMMÄISTÄ
UUTISKIRJETTÄMME!
Kerromme keitä olemme, millaiset
projektin tavoitteet ovat ja kuinka aiomme
saavuttaa ne.

Mistä SHADOWS -projektissa on
kyse?
Euroopassa on runsaasti ammatillisen koulutuksen
koulutusohjelmia, jotka keskittyvät luovien ja
ammatillisten taitojen kehittämiseen. Voit opetella
puusepän, taidemaalarin tai graafisen suunnittelijan
taitoja.
Samaan aikaan on havaittavissa suurta puutetta
johdonmukaisista yrittäjyyskoulutuksista ja vielä
vähemmän on tarjontaa luovien alojen teollisuuden
tarpeisiin.
SHADOWS –projekti käsittelee molempia, kaikkien
EU:n jäsenvaltioiden prioriteeteissa olevia asioita:
•
•

Yrittäjyys
Kulttuuri ja luovuus

Uskomme, että Eurooppa tarvitsee ensimmäistä
kohdennettua yrittäjyyskoulutusohjelmaa
valmistuneille, jotka aloittavat uraansa kulttuuri- ja
luovien alojen sektorilla.
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Miksi luovat alat ovat niin
tärkeitä?
EU on nimennyt kulttuurin ja luovuuden yhdeksi
painopistealueekseen kilpailukyvyn ja työllisyyden
lisäämiseksi.

Se on yksi Euroopan dynaamisimmista sektoreista,
käsittäen noin 2,6% EU:n BKT:sta. Sektorilla on suuri
kasvupotentiaali ja se tarjoaa laadukkaita
työpaikkoja yli 5 miljoonalle EU:n kansalaiselle.
Euroopassa on alettu ymmärtää, että luovat
yritykset voivat olla hyödyllisiä:
•

Vauhdittamalla paikallisia talouksia

•

Luodessaan kestäviä työpaikkoja

•

Ratkaistessaan sosiaalisia ongelmia

•

Elvyttäessään kaupunkien laiminlyötyjä
alueita

•

Lisätessään matkailualan houkuttelevuutta

Mitä tulisi kehittää?
Useimmille luoville yksilöille uuden tuotteen tai
idean kehittämisessä fokus on keskittynyt tiukasti
siihen, mitä se voi tehdä; mihin sitä voi käyttää ja
mikä tekee siitä erilaisen.
Vaikka nämä ovat kaikki tärkeitä
ennakkovaatimuksia tulevalle liiketoiminnalle, yhtä
tärkeitä kysymyksiä ovat myös:
•

Mikä on liiketoimintamallini?

•

Kuka hallinnoi yritystä?

•

Miten yritys rahoitetaan?

•

Kuinka sitä mainostetaan ja myydään?

•

Kuinka suojella immateriaalioikeuksiani?

Projektin idea perustuu faktaan, että hyvä idea on
vain puolet menestyksestä. Tullaksesi itsenäiseksi,
riippumattomaksi yrittäjäksi sinun on hankittava
yrittäjyystaitoja.

Mitä SHADOWS –projekti tekee?
Luovien taitojen kehittämisen tukeminen ilman
yrittäjyystaitojen opetusta on koulutuksessa
meneillään oleva epäkohta ja sen ei tulisi antaa
jatkua.
Perusteellisen tutkimuksen pohjalta konsortiomme
tarjoaa oppimisresursseja, jotka kohdistuvat luovien
alojen tutkinnon suorittaneiden erityistarpeisiin ja
heihin, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta yrittäjyydestä.
SHADOWS –projekti toteutetaan 9/2016-8/2018
välisenä aikana.
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Mitä SHADOWS tavoittelee?
Ehdotettu koulutusohjelma sisältää kaikki yleiset
yrittäjyyskoulutuksen osiot, joita täydennetään
sektorin omilla sisällöillä, sisältäen seuraavia
taitoja;
•

Kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjyyden
esittely;

•

Idean esittely samalla lieventäen
sijoittajien /rahoittajien pelkoja

•

Relevantin ja vankan liiketoimintamallin
esittely

•

Tekijänoikeuksien suojaaminen ja älyllisen
pääoman hallinta;

•

Liiketoiminnan kansainvälistyminen;

TAPAA
TIIMIMME!

SHADOWS –projektissa on mukana yhdeksän
organisaatiota kahdeksasta EU-maasta:
•

Municipio de Lousada (PORTUGALI);

•

Paderbornin yliopisto (SAKSA);

•

Creative Exchange (UK);

•

Meath Community Rural & Social
Development Partnership (IRLANTI);

•

Pitestin yliopisto (ROMANIA);

•

Future In Perspective (IRLANTI);

•

INNEO Studio Twórczego Rozwoju
(PUOLA);

•

Innoventum Oy (SUOMI)

•

Kyproksen eurooppalainen yliopisto
(KYPROS).

YHTEYSTIEDOT:
www-sivut:
www.creative-entrepreneurs.eu
Facebook:
https://www.facebook.com/
creativeentrepreneurs.eu/

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Mitä on saatu jo aikaan?
SHADOWS-projektin aloituskokous pidettiin
Trimissä 13.-14. Joulukuuta 2016 ja kokousta
isännöi Meath Partnership.

Kokouksen aikana projektipartnerit tutustuivat
toisiinsa ja esittelivät oman organisaationsa. He
esittelivät myös kokemuksensa luovasta
teollisuudesta sekä tuloksensa ja
johtopäätöksensä alustavasta
tutkimustyöstään. Kokouksessa partnerit
sopivat myös tehtävien määräajoista ja
työnjaosta osanottajien kesken.

Seuraavaksi…
Seuraavat toimenpiteet:
•

Kansallisten sidosryhmien
perustaminen tukemaan hanketta
pitkällä aikavälillä.

•

Paikallisten työryhmien perustaminen

•

Tutkimus – laaja ohjelma, joka auttaa
meitä tunnistamaan olemassa olevat
välineet ja resurssit, luovien alojen
tutkinnon suorittaneiden keskeiset
oppimistarpeet, mikroyritysten
omistajien pedagogiset tarpeet sekä
ammatillisen koulutuksen
henkilökunnan
täydennyskoulutustarpeet.

