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ZAPOJTE SA DO PROJEKTU SIMRA!
Existuje mnoho možností ako sa do projektu SIMRA zapojiť …
• Spolupracujte na workshopoch
• Zapojte sa do prípadových štúdií
• Prispievajte na našom online blogu
• Sledujte aktuality na sociálnych médiách
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simra-h2020@iamz.ciheam.org

SIMRA
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas,
Spoločenské inovácie v marginalizovaných
vidieckych regiónoch) je 4 – ročný projekt (2016 – 2020)
financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont
2020. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o
spoločenských inováciách a inovatívnych mechanizmoch
riadenia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja
vidieka, a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných
vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane
nečlenských krajín Európskej únie.

Čo bude
SIMRA robiť?

Čo bude SIMRA robiť?
• Vyvíjať systematické rámce prehlbujúce znalosti o
komplexnosti spoločenských inovácií a ich potenciálu
pre rozvoj územného kapitálu a pomáhajúce pochopiť
predpoklady pre úspešnú implementáciu spoločenských
inovácií.
• Vytvárať klasifikáciu spoločenských inovácií vo vidieckych
oblastiach. Klasifikácia bude zahŕňať charakteristiky
spoločenských inovácií vo vidieckych oblastiach
v nadväznosti na spoločenské priority, vzťahy a spoluprácu,
ktoré budú využiteľné pre výskum zodpovedajúci otázku,
prečo regióny s podobnými podmienkami prechádzajú
rozdielnym vývojom a využívajú rozmanitosť ako silnú
stránku.

Očakávané
dopady

Očakávané dopady
SIMRA vyvinie nové modely spolupráce, interpretácie a
kolaboratívneho učenia prostredníctvom nových prístupov
a nových zdieľaných znalostí pre naštartovanie spolupráce
medzi výskumom, politikou a praxou. Výstupy projektu
taktiež významne prispejú do oblasti vedeckého poznania,
tvorby politík na všetkých úrovniach a priamo ovplyvnia
správu daných území.

PrečoSIMRA?
SIMRA?
Prečo
Cieľom spoločenských inovácií je zvýšiť ľudský blahobyt a
reagovať na požiadavky spoločnosti, ktoré nie sú bežne zahrnuté
v existujúcich trhových a inštitucionálnych mechanizmoch.
Rozliční aktéri, vrátane občianskej spoločnosti, podnikateľov
a politikov, prostredníctvom spoločenských inovácií nastavujú
spoločenské usporiadanie a vytvárajú siete pre spoluprácu
s cieľom podporiť realizáciu výstupov tohto projektu v oblasti
ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja.

• Vytvárať integrovaný súbor metód pre hodnotenie
spoločenských inovácií a ich dopadov na ekonomickú,
sociálnu, environmentálnu, inštitucionálnu a politickú dimenziu
územného kapitálu. Tieto metódy budú využité na hodnotenie
prípadových štúdií vo vybraných vidieckych oblastiach Európy
a Stredomoria.

Spoločenské inovácie môžu priniesť nové riešenia pre výzvy,
ktorým čelia vidiecke oblasti, hlavne tie, ktoré sú považované
za marginalizované. Aby bolo možné prepojiť spoločenské
inovácie s požadovanými výstupmi politík a umožniť ich
efektívnejšie využitie pre rozvoj marginalizovaných vidieckych
oblastí, musia sa brať do úvahy lokálne podmienky a ďalšie
faktory.

• Vytvárať kolaboratívne učenie a možnosti pre vytváranie
kontaktov a zavádzanie inovatívnych opatrení na rôznych
úrovniach.

• Syntetizovať a šíriť nové a prehĺbené znalosti
o spoločenských inováciách a nových mechanizmoch
riadenia, ktoré podporujú spoločenský kapitál a budovanie
inštitucionálnej kapacity.
SIMRA bude podporovať, čo najširšie zapojenie komunít
do spoločenských inovácií, najmä v marginalizovaných
vidieckych oblastiach Stredomoria.

