ERASMUS+ PROJEKT:
ART URBAN REGEN
Art Urban Regen, det är ett projekt som stöds av Europeiska kommissionen under
Erasmus + -programmet för perioden: oktober 2018 - september 2020 under
numret 2018-1-RO01-KA204-049117.
SE MER OM VÅRT PROJEKT

Vårt Projekt

Projekt Resultat

Art Urban Regen syftar till att utveckla
stadsförnyelse
och
konstnärlig
entreprenörskompetens för vuxna som behöver
kvalificering.

Träningspaket, webbaserad plattform för eLearning, öppen källkod, handbok
för
utbildningsansökare, utvärderingsverktyg för
erkännande av lärandemål, riktlinjer för policy.

Online Inlärning

Certifiering

På E-Learning-plattformen är allt innehåll i
träningspaketet tillgängligt online för en bredare
allmänhet på engelska, spanska, rumänska, tyska
och svenska.

Ett certifikat kommer att utfärdas till varje person
som kommer att genomföra utbildningskursen
“Urban regeneration with the help of artist
entrepreneurship”.

ÖVERSIKT AV PROJEKTET
Art Urban Regen (Urban regeneration med hjälp av artistentreprenörskap) är ett projekt som stöds av
Europeiska kommissionen under Erasmus + -programmet för perioden oktober 2018 - september 2020.
Det syftar till att utveckla stadsförnyelse och konstnärlig entreprenörskompetens för vuxna i behov av
kompetens. Målgruppen kommer att ha möjlighet till bättre passform på arbetsmarknaden och chansen
att bygga kreativa och entreprenöriella sinnen. Fokus ligger på att hitta en lösning på att avskaffa platser
och oanvända stadsområden, vilket ger dem en ny chans genom affärsmöjligheter inom kreativa
branscher.
Projektet riktar sig till både vuxna i behov av kvalifikationer och utbildare inom stadsförnyelse,
entreprenörskap och kreativa branscher. Utbildningsprogrammet och verktygen kommer att finnas
tillgängliga för alla organisationer och strukturer som stöder målgrupper tillsammans med alla nödvändiga
resurser, utvecklade av dess partners och initiativtagare. Projektet kommer också att involvera
beslutsfattare, experter, specialister, yrkesverksamma inom stadsförnyelse.
Det framgångsrika resultatet av Art Urban kommer att vara att anpassa rätt aktörer och intressenter i
lokala, regionala, nationella och europeiska system - som entreprenörskapslärare, experter på
stadsförnyelse, affärsängelinvesterare, beslutsfattare, lokala förvaltningar och övertyga slutanvändare att
tillämpa programmets resultat och initiativ.

Intellektuella resultat
Projektets intellektuella produktion skapades i samarbete av dess fem europeiska partners, nämligen:
Power Net Consulting - Rumänien, FyG Consultores - Spanien, Nod Makerspace - Rumänien,
Mobiliserande expertis - Sverige och KulturLife - Tyskland, och består av följande:
● IO1: Träningspaket för "Urban regeneration med hjälp av konstnärsföretagande", en uppsättning
riktlinjer och metodologier för hur man kan utföra utbildningen men också en samling verktyg och ämnen
/ kompetenser som utbildningen kommer att fokusera på
● IO2: En webbaserad plattform med öppen källkod som är värd för en användare av användare.
Plattformen kommer att ansluta alla som är involverade i projektet så att de kan arbeta tillsammans under
och efter hela projektet.
● IO3: En handbok för utbildningsansökare i ”Urban regeneration med hjälp av artistentreprenörskap”,
som kommer att ge kompletterande information.
● IO4: Bedömningsverktyg och erkännande av inlärningsresultat
● IO5: Riktlinjer för stadsförnyelse med hjälp av konstnärsföretag

Projektutbildningspaket
Allt innehåll i träningspaketet är tillgängligt i ett omfattande, interaktivt och webbaserat format, för en
bredare publik av engelska och icke-engelskspråkiga, på engelska, spanska, rumänska, tyska och svenska
på projektet e-learning plattform - http://power-learning.eu/.

Kursens moduler är:
1. Entreprenörskapsutbildning som tillämpas på Urban Regeneration
2. Artistinterventioner i oanvända stadsområden
3. Affärsmodellering som ett kreativt spelverktyg
4. Entreprenörskap för konstnärer - utveckling av innovativa färdigheter
5. Kreativitet och roligt för att utveckla ett entreprenörskapssyn
6. Problemlösning
7. Skapa nätverk
8. Lämplig kommunikation och PR

Vem är vi
Art Urban Regen Partnership involverar 5 organisationer från 4 europeiska länder som har åtagit sig att
utveckla högkvalitativa produkter baserade på deras intressefält och erfarenhet, nämligen: Power Net
Consulting - Rumänien, FyG Consultores - Spanien, KulturLife - Tyskland, Mobiliserande expertis - Sverige
och Nod Makerspace - Rumänien.

Partners

Power Net Consulting- Romania

FyG Consultores – Spain

KulturLife – Germany

http://www.power.ro/

http://www.fygconsultores.com

https://www.kultur-life.de

Nod Makerspace – Romania
http://nodmakerspace.ro

Mobilizing Expertise – Sweden
http://www.mexpert.se

Vad vi strävar efter
Målet med projektet är att adressera utrymmen med förnyelsepotential i projektpartners länder och inte
bara genom att ge nödvändig utbildning för att bygga entreprenörsskapande och kreativa sinnen. Detta
kommer att uppnås genom att tillåta renovering av övergivna byggnader eller andra oanvända platser
som har lämnats åt sidan under en lång tid, varför städernas kvalitet och olika ekonomiska sektorer
förbättras.
Den huvudsakliga fördelen som förväntas är att öka medborgarnas konkurrenskraft och göra dem mer
kvalificerade för att passa in på arbetsmarknadens behov och att svara på deras städernas behov vad
gäller stadsförnyelse. På lång sikt är denna process för att hjälpa människor att få nya kunskaper extremt
fördelaktig för nya samhällen och företag. Lokalbefolkningens engagemang är huvudfokus för ett
förnyelseprogram vars syfte är att vara inriktad på behoven hos de nuvarande invånarna och användarna
av ett specifikt område, och att planeras och genomföras i samarbete med dem.

Vem vi riktar oss till
Projektet riktar sig till både vuxna i behov av kvalifikationer och utbildare inom stadsförnyelse,
entreprenörskap och kreativa branscher. Utbildningsprogrammet och verktygen kommer att finnas
tillgängliga för alla organisationer och strukturer som stöder målgrupper tillsammans med alla nödvändiga
resurser, utvecklade av dess partners och initiativtagare. Projektet kommer också att involvera
beslutsfattare, experter, specialister, yrkesverksamma inom stadsförnyelse. En sekundär målgrupp med
behov av ökad medvetenhet kommer att omfatta lokala enheter, privata och offentliga operatörer,
professionella organisationer och behöriga myndigheter, och experter och utbildare inom andra områden,
även följare av projektet i sociala medier och webbsida och besökare av partnersidorna.
Dessa grupper kommer att vara direkt involverade i projektaktiviteterna. Innovation av detta projekt på
grund av sin sektorövergripande strategi, och dess mål att utveckla både den konstnärliga
entreprenörsförmågan och stadsförnyelsefärdigheterna för dessa lågutbildade vuxna, genom att utveckla
och erbjuda utbildningssessioner om stadsförnyelse och konstnärligt entreprenörskap.

När vi möttes
Kick-off-möte i Bukarest, Rumänien
09-10.10.2018
Mellan 9 och 10 oktober 2018 har ArtUrbanRegen-partner träffats för första gången i Bukarest, Rumänien,
med Power Net Consulting som värdorganisation. Syftet med mötet var att lära känna varje partner och
dess erfarenhetJ och planera nästa steg i utvecklingen av ArtUrbanRegen-verksamheten och de viktigaste
rapporterings-, kommunikations- och spridningsverktygen.

2: a transnationella mötet i Valencia, Spanien
16-17.07.2019
Den 16 och 17 juli 2019 har ArtUrbanRegen-partner träffats för det andra projektmötet i Valencia,
Spanien, med FyG Consultores som värdorganisation. Syftet med mötet var att granska det arbete som
har gjorts och resultaten om projektets huvudsakliga intellektuella resultat: utbildningspaketet som
består av en uppsättning riktlinjer och metoder för hur man kan utföra utbildningen i ämnet, men också

en samling verktyg och utvecklingsstat för ArtUrbanRegen e-learning-plattform där utbildningspaketet
kommer att finnas tillgängligt på alla partnerskapsspråk, engelska, spanska, rumänska, tyska och svenska.
Mötet avslutades med att fastställa nästa steg för framgångsrikt genomförande av projektet.

3: a transnationella mötet i Kiel, Tyskland
10-11.12.2019
Art Urban Consortium har tagit gigantiska steg för att öka kunskapen om konststad och entreprenörskap,
våra huvudmål. Av den anledningen höll konsortiet sitt tredje möte i Kiel (Tyskland), på kontor i Kultur
Life. Under den 10 och 11 december diskuterade kollegor från Rumänien, Sverige, Tyskland och Spanien
om utvecklingen av projektet, granskade arbetet och förberedde de slutliga uppgifterna som kommer att
genomföras fram till projektets slut. Tyckte också om stor Kiel julmarknad och åt utsökt mat!

4: e transnationella virtuella projektmöte
10.09.2020
För det sista projektmötet skulle Art Urban Regen-partnerskapet resa till Lund, Sverige där vår svenska
partner - Mobilizing Expertise skulle vara värd för oss under två arbetsdagar. Tyvärr gjorde COVIDpandemin som utmanade hela världen i år, att det var svårt att resa, så partnerna, för säkerhetsåtgärder,
bestämde sig för att träffas i en virtuell miljö för att diskutera och planera den sista aspekten av projektet,
spridningen av våra två år av resultat av hårt arbete, organisering av Multiplier Event och projektets
hållbarhet efter det att det slutförts. Och även om vi inte kunde skaka hand i slutet av mötet, skickade vi
varandra virtuella hälsningar med löfte om ytterligare samarbeten.

LTTA-utbildning i Valencia, Spanien
15-19.07.2019
Mellan 15 och 19 juli samlades 18 personer intresserade av Urban Regeneration i Valencia (Spanien), där
LTTA (Learning, Teaching, Training Activities) ägde rum för att delta i de ansikts-till-ansikte-utbildningarna
under de fem dagars- workshop, med målet att testa utbildningspaketet för stadsförnyelse. Evenemanget
var värd av FyG Consultores i samarbete med Power Net Consulting SRL.
Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet
som endast återspeglar författarnas åsikter, och den nationella byrån och kommissionen kan inte hållas ansvariga för
användning som kan användas av informationen i den. Projektnr .: 2018-RO01-KA204049117.

