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Aquest projecte està finançat pel programa d’investigació
i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota el
conveni de concessió Nº 677622.

Participa en SIMRA!
Hi ha moltes maneres de participar en el projecte
SIMRA…
• Apunta’t als tallers
• Col·labora en els estudis de cas
• Publica al nostre bloc
• Segueix-nos a les xarxes socials
Si t’interessa SIMRA,
Escriu-nos a:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA
SIMRA

Innovació social en zones rurals marginals o,
per les seves sigles en anglès, Social Innovation in
Marginalised Rural Areas és un projecte de quatre anys
(2016-20) finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió
Europea. Té com a objectiu progressar en la comprensió de
la innovació social i la governança innovadora en agricultura,
silvicultura i desenvolupament rural. També vol impulsar
aquests tres elements en les zones rurals marginals de tot
Europa i del Mediterrani (incloent països que no pertanyen a
la UE).

Què?

Què fem a SIMRA?
• Desenvolupar marcs sistemàtics que permetin entendre la
complexitat de les innovacions socials i la seva capacitat per
desplegar el capital territorial, i avançar així en la comprensió
de les condicions prèvies per posar en pràctica aquestes
innovacions.
• Crear una classificació de les innovacions socials en les zones
rurals, incloent-hi característiques en termes de prioritats
socials i les relacions o col·laboracions destinades a explorar
per què unes regions amb condicions similars segueixen
camins divergents, convertint “la diversitat en força”.

Impacte
Impacte esperat

SIMRA desenvoluparà nous models de cooperació, coconstrucció i aprenentatge col·laboratiu mitjançant nous
enfocaments i nous coneixements compartits. D’aquesta
manera se salva la distància entre recerca, política i
pràctica, i s’asseguren contribucions importants a la
ciència, la formulació de polítiques a totes les escales i els
impactes operacionals directes sobre el terreny.

P ePerrquèqSIMRA?
uè?
La innovació social té com a objectiu augmentar el benestar
social, en resposta a les demandes socials que els mercats o
les institucions existents no satisfan. A través de la innovació
social, diversos actors, incloent la societat civil, els empresaris
i els polítics, creen o reconfiguren acords socials o xarxes per
a millorar els resultats del desenvolupament pel que fa a la
economia, la societat i el medi ambient.
La innovació social permet introduir noves solucions als reptes
als quals fan front les zones rurals, especialment aquelles
considerades com a marginals. És necessari tenir en compte
les condicions locals i els factors d’intermediació per a poder
vincular les innovacions socials a les polítiques desitjades i
fer-ne un millor ús per afavorir el desenvolupament de les zones
rurals marginals.

• Crear un conjunt de mètodes integrats per avaluar les
innovacions socials i els seus impactes en les dimensions
econòmica, social, ambiental, institucional i política del capital
territorial. Aquests mètodes s’utilitzaran per avaluar estudis de
cas en zones rurals d’Europa i del Mediterrani.
• Sintetitzar i difondre els nous coneixements sobre innovació
social i els mecanismes més nous de governança que
promoguin el capital social i el desenvolupament institucional
de capacitats.
• Afavorir l’aprenentatge col·laboratiu i la creació de xarxes per
posar en marxa accions innovadores a diferents escales.

SIMRA donarà suport a la comunitat més àmplia possible
participant en la innovació social, sobretot a les zones
rurals marginals mediterrànies.

