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SIMRA -projektia rahoittaa EU:n Horisontti 2020
tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (Hankenumero 677622).

Osallistu SIMRAn toimintaan!
On monia mahdollisuuksia osallistua SIMRA –
projektiin…
• Osallistu SIMRA työpajoihin
• Ota osaa tapaustutkimuksiin
• Kirjoita blogeja
• Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
Osoittaaksesi kiinnostuksesi
SIMRA projektiin ota yhteyttä:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA Mitä?
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas)
on nelivuotinen projekti (2016-2020), jota rahoitetaan
Euroopan Unionin Horisontti 2020 ohjelmasta. SIMRA pyrkii
ymmärtämään ja lisäämään tietoa sosiaalisista innovaatioista
ja niiden hallinnasta maa- ja metsätalouden sekä maaseudun
kehityksen konteksteissa. SIMRA tulee määrittelemään, miten
sosiaalisia innovaatioita voidaan rakentaa ja tukea Euroopassa
sekä EU:n ulkopuolisissa Välimeren alueen maissa.

Miksi?
Miksi SIMRA?

Sosiaaliset innovaatiot pyrkivät lisäämään inhimillistä
hyvinvointia ja vastaavat sosiaalisiin haasteisiin, joita
markkinat tai säädökset ja instituutiot eivät huomioi. Sosiaaliset
innovaatiot voidaan määritellä sosiaalisten suhteiden uudelleen
muotoiluksi, joiden kautta päättäjät, kansalaisyhteiskunta,
valtio, yrittäjät ja muut sidosryhmät voivat kehittää uudenlaisia
prosesseja talouden, yhteiskunnan ja ympäristön eduksi.
SIMRA keskittyy erityisesti siihen, miten marginaaliset
maaseutualueiden kehitystä voidaan tukea sosiaalisten
innovaatioiden kautta. Lisäksi projekti pohtii, minkälaisista
paikallisista konteksteista sosiaaliset innovaatiot nousevat
ja miten. Tätä tietoa voidaan käyttää päätöksenteon tukena
kestävän maaseudun kehittämisen edistämiseksi.

Mitä SIMRA tekee?

• Kehittää systemaattisia lähestymistapoja, jotka lisäävät
ymmärrystä sosiaalisista innovaatiosta ja niiden kyvystä
käyttää hyväkseen maaseutualueilla olevia sosiaalisia,
teknologisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia resursseja. Tämä
lisää tietoa alueellisista lähtökohdista ja konteksteista, jotka
selittävät sosiaalisten innovaatioiden syntymistä.

Ennakoidut vaikutukset
Vaikutukset
SIMRA kehittää uusia yhteistoiminnan, tiedontuottamisen ja
oppimisen muotoja uusien lähestymistapojen kautta, jotka
parantavat tieteen, politiikan ja käytännön välisiä linkkejä ja
vuorovaikutusta.

• Kategorisoi sosiaalisia innovaatioita maaseutualueilla.
Tämä auttaa määrittelemään niitä sosiaalisia rakenteita,
toimijoita ja yhteistyökuvioita, jotka selittävät innovaatioiden
syntyä muutoin samankaltaisilla alueilla kyeten kääntämään
maaseudun monimuotoisuuden vahvuudeksi.

• Kehittää poikkitieteellisiä menetelmiä, joilla sosiaalisia
innovaatioita ja niiden taloudellisia, sosiaalisia,
ympäristöllisiä, institutionaalisia ja poliittisia vaikutuksia
voidaan arvioida ja jotka määrittelevät mistä ”alueellinen
pääoma” maaseutualueilla koostuu. Näitä menetelmiä testataan
ja kehitetään valittujen tapausten analyysin kautta EU:ssa ja
Välimeren alueen maissa.
• Tuottaa, vetää yhteen, kommunikoi, esittää suosituksia
ja tiivistää tietoa sosiaalisista innovaatioista ja
hallintamekanismeista, jotka edistävät sosiaalista pääomaa
ja institutionaalista kapasiteettia sosiaalisten haasteiden
ratkaisemiseksi.
• Edistää yhteistoiminnallista oppimista ja tarjoaa
verkostoitumismahdollisuuksia, jotka mahdollistavat
sosiaalisten innovaatioiden synnyn monilla tasoilla
paikallisista ratkaisuista aina Euroopan skaalan prosesseihin.

SIMRA tuottaa tietoa käytännön, politiikan ja tieteen
edistämiseksi ja pyrkii tukemaan monia toimijoita ja
yhteisöjä sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseksi
erityisesti Välimeren maiden marginaalisilla
maaseutualueilla.

