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Trvání
Od dubna 2016 do března 2020

CAIRO UNIVERSITY

Tento projekt obdržel financování z Evropské Unie
prostřednictvím výzkumného a inovativního programu
Horizon 2020 v rámci grantové dohody 677622.

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU SIMRA!
Existuje řada možností, jak se do projektu SIMRA zapojit …
• Spolupracujte na workshopech
• Zapojte se do případových studií
• Přispívejte na našem online blogu
• Následujte nás na sociálních médiích

www.simra-h2020.eu
simra-h2020@iamz.ciheam.org

SIMRA
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas) je čtyřletý
projekt (2016-2020) financovaný programem Evropské
Unie Horizont 2020. Jeho cílem je prosazovat pochopení
společenských inovací a inovačního managementu v
zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova - a jak je podpořit - V
marginalizovaných venkovských oblastech po celé Evropě a
kolem Středozemního moře, včetně zemí mimo EU.

CO BUDE
SIMRA DĚLAT?

CO BUDE SIMRA DĚLAT?
• Vývoj systematických rámců, které prohlubují znalosti o
komplexnosti společenských inovací a jejich potenciálu
pro rozvoj územního kapitálu a které pomáhají pochopit
předpoklady pro úspěšnou implementaci společenských
inovací.

• Vytvoření klasifikace společenských inovací ve venkovských
oblastech. Klasifikace bude zahrnovat charakteristiky
společenských inovací ve venkovských oblastech v návaznosti
na společenské priority, vztahy a spolupráci, které budou
využitelné pro výzkum zabývající se otázkou, proč regiony
s podobnými podmínkami procházejí rozdílným vývojem a
využívají rozmanitosti jako silné stránky.

OČEKÁVANÉ
DOPADY

OČEKÁVANÉ DOPADY
SIMRA bude vyvíjet nové modely spolupráce, interpretace
a kolaborativního učení prostřednictvím nových přístupů
a nových sdílených znalostí pro nastartování spolupráce
mezi výzkumem, politikou a praxí. Výstupy projektu také
významně přispějí do oblasti vědeckého poznání, tvorby
politik na všech úrovních a přímo ovlivní správu daných
území.

PROČ SIMRA?
SIMRA?
PROČ

Společenské inovace cílí na zvýšení blahobytu lidí a reagují
na společenské požadavky, které trhy nebo existující
instituce tradičně neadresují. Rozliční aktéři, včetně
občanské společnosti, podnikatelů a politiků, prostřednictvím
společenských inovací nastavují společenské uspořádání
a vytvářejí sítě pro spolupráci s cílem podpořit realizaci
výstupů projektu v oblasti ekonomického, sociálního a
environmentálního rozvoje.
Společenské inovace mohou přinášet nové řešení pro
výzvy, jimž čelí venkovské oblasti, zejména ty, které je
možné považovat za marginalizované. Aby bylo možné
propojit společenské inovace s požadovanými výstupy
politik a umožnit jejich efektivnější využívání pro rozvoj
marginalizovaných venkovských oblastí, je třeba vzít do
úvahy místní podmínky a další faktory.

• Vytvoření integrovaného souboru metod pro hodnocení
společenských inovací a jejich dopadů na ekonomické, sociální,
environmentální, institucionální a politické dimenze územního
kapitálu. Tyto metody budou použity k vyhodnocení případových
studií ve vybraných oblastech Evropy a Středomoří.
• Syntetizování a šíření nových a prohloubených znalostí o
společenských inovacích a nových mechanismech řízení,
které podporují společenský kapitál a budování institucionální
kapacity.
• Vytvoření kolaboratvního učení a možností pro vytváření
kontaktů a zavádění inovativních opatření v různých měřítcích.

SIMRA bude podporovat co nejširší zapojení komunit do
společenských inovací, a to zejména ve středomořských
marginalizovaných venkovských oblastech.

