PARTNERE

www.simra-h2020.eu
simra-h2020@iamz.ciheam.org
@simra_eu
@SIMRAeu
Besøk oss på LinkedIn!
Varighet
April 2016 til mars 2020

CAIRO UNIVERSITY

Prosjektet har mottatt finansiering fra EU’s
forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020
under tilskuddsavtale 677622.

Bli involvert i SIMRA!
Det er mange muligheter til å engasjere seg i SIMRA ...
• Delta i våre verksteder
• Ta del i case-studier
• Bidra til vår online blog
• Følg oss på sosiale medier
For å melde din interesse for SIMRA,
vennligst ta kontakt med oss på epost:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA
SIMRA

(«Social Innovation in Marginalised Rural Areas» Sosial Innovasjon i Marginaliserte Rurale Områder)
er et fireårig prosjekt (2016-20) finansiert gjennom EUs
Horisont 2020-program. Formålet er å utvikle og anvende
kunnskap om sosial innovasjon og innovativ «governance»
(samstyring mellom og innen offentlig og privat sektor)
innen jordbruk, skogbruk og rural utvikling, og om hvordan
dette kan fremmes i marginaliserte rurale områder i Europa,
med særlig fokus på områdene rundt Middelhavet. Ikkemedlemsland i EU er inkludert.

Hva?

Hva skal SIMRA gjøre?
• Utvikle systematiske rammeverk som forbedrer kunnskap
om kompleksitet i sosiale innovasjoner og deres evne til å
utnytte områders samlede sosiale, kognitive og materielle
aktiva (territorielle kapital), for dermed å fremme forståelse
for forutsetninger for vellykket implementering av sosiale
innovasjoner.
• Lage en klassifisering av sosiale innovasjoner i rurale områder.
Dette skal omfatte forskjellige områders egenskaper i form av
sosiale prioriteringer, deres relasjoner eller samarbeid, Slik kan
SIMRA analysere hvorfor regioner med lignende forhold velger
eller har divergerende utviklingstrekk, for på den måten å gjøre
«mangfold til styrke».

Effekt
Forventet effekt

SIMRA skal utvikle nye konstellasjoner for samarbeid,
for samkonstruksjon (likeverdige og aktive partnere som
skaper løsninger) og samarbeidslæring gjennom nye
innfallsvinkler og ny felles kunnskap, å bygge bro mellom
forsking, politikk og praksis. Det vil sikre viktige bidrag til
forskning, til politikk på alle nivåer, og om direkte faktiske
effekter «på bakken».

Hvorfor SIMRA?
Hvorfor?
Sosial innovasjon har som mål å øke velferd og svare på
sosiale behov som markedet eller eksisterende institusjoner,
offentlige eller private, i utgangspunktet ikke adresser.
Sosial innovasjonsprosesser skal mobilisere forskjellige
aktører, herunder sivilsamfunn, entreprenører og politikere,
for å skape nye eller utvikle etablerte sosiale ordninger eller
nettverk. Målsetning er å styrke eller forbedre resultatet av
utviklingsarbeid med hensyn til økonomi, samfunn og miljø.
Sosial innovasjon kan representere en vei til nye løsninger
på utfordringer i rurale områder, ikke minst i marginaliserte
områder. Sosial innovasjonsprosesser må kobles med politisk
arbeid, og det krever igjen at det legges betydelig vekt på å
hensynta lokale forhold og mellomliggende faktorer mellom
sivilsamfunn , entreprenører og politikere, for på den måte å
utnytte det potensialet sosiale innovasjoner kan ha for utvikling
av marginaliserte områder.

• Utvikle et sammenhengende sett av metoder for å vurdere
sosiale innovasjoner og deres effekt på økonomiske, sosiale,
miljømessige, institusjonelle og politiske dimensjoner ved
territoriell kapital. Disse metodene vil bli brukt til å vurdere
konkrete studier på tvers av områder.
• Utvikle og formidle ny og forbedret kunnskap om sosiale
innovasjoner og nye styringsmekanismer som fremmer sosial
kapital og institusjonell kapasitet.
• Skape samarbeidslæring og muligheter for nettverksbygging,
og lansere nyskapende handlinger på ulike romlige skalaer.

SIMRA vil støtte et bredest mulig
lokalsamfunnsengasjement i sosial innovasjonsprosesser.

