Lp tp hun “K nng xây dng mô hình và qun lý không gian”
Lp tp hun “K nng xây dng mô hình và qun lý không gian” c nm trong khuôn kh ca D án Không gian
Vn hóa Sáng to Vit Nam (CHV). d án do Liên minh Châu Âu và Hi ng Anh ng tài tr và do Hi ng Anh
phi hp vi Vin Vn hóa Ngh thut Quc gia Vit Nam (VICAS) thc hin trong vòng ba nm t 2018 n 2021, vi
tng ngân sách tài tr t phía Liên minh Châu Âu lên n 450,000 Euro. DNES óng vai trò mt trong 6
hub tham gia d án. Tt c các hot ng này s c thit k cùng vi các KGVHST và da trên nhng nhu cu thc
tin m bo các không gian s nhn c nhng h tr thit thc nht cho s phát trin.
Vn m Doanh nghip à Nng (DNES) là t chc tiên phong trong lnh vc m to, h tr Startup và các d án
Cng ng vi vi mc ích thúc y s phát trin ca con ngi thông qua khi nghip, i mi và sáng to ti khu vc à
Nng nói riêng và khu vc min Trung nói chung. Vi 5 lnh vc hot ng: Chng trình m to (Finc), Không
gian làm vic chung (DNC), các S kin Cng ng, các chng trình ào to và Qu u t Cá Chun (FFI), DNES
vinh d kt ni vi hn 40 i tác chin lc trên khp th gii, trang b kin thc cho hàng nghìn hc viên và các nhà
khi nghip khp Min Trung - Tây Nguyên. T nm 2016 n nay, DNES ã t chc 9 khoá vi hn 50 startup c
m to và trên 50 s kin hàng nm vi khong 6000 ngi tham d.

Lp tp hun c t chc vi mc ích Nâng cao nng lc hiu bit và các kin thc v các mô hình Creative Hub; Làm
quen vi Community Canvas Model, trình bày các ni dung liên quan; Giao lu, kt ni mng li gia các
Hub và hc hi kinh nghim t Guest Speakers.
i tng tham gia lp tp hun là mt s thành viên, qun lý ti các không gian sáng to ti à Nng (không gian
làm vic chung, không gian ngh thut, không gian sáng to…); các thc th hoc online hoc các nhóm
cng ng.
Lp tp hun c din ra t ngày 01/09 - 06/09/2020, vi s dn dt ca các chuyên gia cùng chia s kinh nghim
và kin thc thc tin v ch qun lý KGVHST, t ó giúp nâng cao nng lc cho các qun lý ngh thut, ch các
KGVHST hay nhng cá nhân/t chc ang p ý tng sáng to.
Trong bi cnh COVID-19, chng trình c t chc di hình thc trc tuyn t à Nng, nhm khng nh thông ip vn
hoá kt ni ca chúng ta và trong thi gian phc tp hin ti ca dch bnh.
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