ΕΤΑΙΡΟΙ

www.simra-h2020.eu
simra-h2020@iamz.ciheam.org
@simra_eu
@SIMRAeu
Επισκεφτείτε μας στο LinkedIn!
Διάρκεια
Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2020

CAIRO UNIVERSITY

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 677.622.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ SIMRA!
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να προσφέρετε στο SIMRA...
• Συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας μας
• Παίρνοντας μέρος στις μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• Συμβάλλοντας στο blog μας
• Ακολουθώντας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Για να εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για
το SIMRA, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas - Κοινωνική
Καινοτομία σε Περιθωριοποιημένες Αγροτικές Περιοχές): Είναι
ένα τετραετές έργο (2016-20) που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει
στη βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής καινοτομίας και
της καινοτόμου διακυβέρνησης στον τομέα της γεωργίας,
της δασοκομίας και της αγροτικής ανάπτυξης καθώς και του
τρόπου ενίσχυσης τέτοιων καινοτομιών σε περιθωριοποιημένες
αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός της ΕΕ.

ΤΙ;

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ SIMRA;
• Α νάπτυξη συστηματικών πλαισίων που προάγουν τη γνώση της
πολυσυνθετότητας και της πολυπλοκότητας των κοινωνικών
καινοτομιών, καθώς και της ικανότητάς τους να αναδεικνύουν
το «εδαφικό κεφάλαιο», με απώτερο σκοπό την κατανόηση
των προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή των κοινωνικών
καινοτομιών.
• Κ ατηγοριοποίηση των κοινωνικών καινοτομιών στις αγροτικές
περιοχές. Αυτή θα γίνει με βάση τα χαρακτηριστικά τους, από
την πλευρά των κοινωνικών προτεραιοτήτων και σχέσεων ή
συνεργασιών, προκειμένου να διερευνηθεί γιατί περιοχές με
παρόμοιες συνθήκες εμφανίζουν αποκλίνουσες πορείες και έτσι
να μετατραπεί η «ποικιλομορφία σε προτέρημα».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το SIMRA θα αναπτύξει νέα πρότυπα συνεργασίας, συνκατασκευής και συνεργατικής μάθησης μέσω καινοτόμων
προσεγγίσεων και νέας ανταλλαγής γνώσεων, προκειμένου
να γεφυρώσει τα κενά στη σύνδεση μεταξύ έρευνας,
πολιτικής και πρακτικών. Θα συνεισφέρει σημαντικά στην
επιστήμη και στη χάραξη πολιτικής σε όλες τις κλίμακες, με
άμεσες επιπτώσεις στο ευρύ κοινό.

ΓΙΑΤΙ;
ΓΙΑΤΙ SIMRA;

Η κοινωνική καινοτομία στοχεύει στην αύξηση της ευημερίας,
ανταποκρινόμενη σε απαιτήσεις της κοινωνίας που συνήθως
δεν αντιμετωπίζονται από τις αγορές ή τα υφιστάμενα θεσμικά
όργανα. Μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, διάφοροι παράγοντες
όπως η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρηματίες και οι φορείς
χάραξης πολιτικής, δημιουργούν ή αναμορφώνουν κοινωνικές
συμβάσεις ή δίκτυα, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η κοινωνική καινοτομία μπορεί να εισαγάγει νέες λύσεις
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές,
ιδιαίτερα όσες θεωρούνται περιθωριοποιημένες. Για τη σύνδεση
των κοινωνικών καινοτομιών με τα επιθυμητά αποτελέσματα
πολιτικής απαιτείται η εξέταση των τοπικών συνθηκών και
διαμεσολαβητικών παραγόντων, προκειμένου να γίνει καλύτερη
αξιοποίηση των κοινωνικών καινοτομιών ως μέσων ανάπτυξης
των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών.

• Δ ημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου μεθόδων για την
αξιολόγηση των κοινωνικών καινοτομιών και των επιπτώσεών
τους στην οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, θεσμική
και πολιτική διάσταση του «εδαφικού κεφαλαίου». Αυτές οι
μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μελετών
περίπτωσης (case studies) σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης
και της Μεσογείου.
• Σ ύνθεση και διάδοση νέας και βελτιωμένης γνώσης σχετικά
με τις κοινωνικές καινοτομίες καθώς και πρωτοποριακών
μηχανισμών διακυβέρνησης που προάγουν το κοινωνικό
κεφάλαιο και την οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων.
• Δ ημιουργία ευκαιριών για συνεργατική μάθηση και δικτύωση
καθώς και δρομολόγηση καινοτόμων δράσεων σε διαφορετικές
κλίμακες.

Το SIMRA θα υποστηρίξει την ευρύτερη δυνατή κοινότητα
όσων ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, ιδιαίτερα
σε μεσογειακές περιθωριοποιημένες αγροτικές περιοχές.

