Το Μανιατάκειον Ίδρυμα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουμ αποτελούμενο από 10
εταίρους (που προέρχονται από 7 χώρες) στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος “ST-ART APP”.
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Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του
Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας διαδραστικού χώρου
μάθησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα των Δημιουργικών
Επιχειρήσεων, του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Κληρονομιάς.
Ειδικότερα, το “ST-ART APP” απευθύνεται σε άνεργους και άεργους και στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτό-απασχόλησης μέσω της συνεργασίας με διακρατικούς
εταίρους.
Οι εταίροι δημιούργησαν μια εκπαιδευτική Πλατφόρμα (project.start-app.eu) και μια
Εφαρμογή (Start-App) για κινητά τηλέφωνα και tablets (χωρίς να αποκλείονται τα pc) με
λειτουργικό σύστημα για iOs και Android, που θα επιτρέψουν στους νέους αλλά και στους
ενήλικες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους προκειμένου να εκκινήσουν την επιχείρησή τους.
Τα εν λόγω εργαλεία χωρίζονται σε δύο διδακτικές ενότητες: α) το Πολιτιστικό Πλαίσιο και β)
τον Οδικό Χάρτη για τη Δημιουργία Επιχείρησης. Το περιεχόμενο των ενοτήτων είναι επιπλέον
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του “ST-ART APP” (www.start-app.eu).
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Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Φορείς όπως οι Μεσσηνιακοί δήμοι, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Α’Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ο
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Καλαμάτας, τα Κέντρα και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλοι,
αποτελούν τις ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται το “ST-ART APP”, προκειμένου να
δημιουργηθούν δεσμοί ανάμεσα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στον τομέα των Δημιουργικών Επιχειρήσεων του
Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Κληρονομιάς.
Το “ST-ART APP” τελεί υπό την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci.

«Για τη
διαφύλαξη της
πολιτιστικής
κληρονομιάς και
την προώθηση
της ανάπτυξης
της Κορώνης»

