CONSORTIUM

www.simra-h2020.eu
simra-h2020@iamz.ciheam.org
@simra_eu
@SIMRAeu
LinkedIn
April 2016 - maart 2020

CAIRO UNIVERSITY

Dit project is gefinancierd vanuit het EU Horizon
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma onder
subsidieovereenkomst 677622.

Raak betrokken bij SIMRA!
Er zijn veel mogelijkheden om bij SIMRA betrokken te
raken ...
• Neem deel aan onze workshops
• Neem deel aan de casestudies
• Draag bij aan onze online blog
• Volg ons op sociale media
Maak u interesse in SIMRA kenbaar
door hier contact met ons op te nemen:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA
SIMRA

Social Innovation in Marginalised Rural Areas
(Sociale innovatie in gemarginaliseerde plattelandsgebieden)
is een vierjarig project (2016-20) dat gefinancierd wordt door
het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Het doel
is het ondersteunen en bevorderen van sociale innovatie in
marginale rurale gebieden in Europa en rond de Middellandse
Zee (ook niet EU-landen) met focus op landbouw, bosbouw en
plattelandsontwikkeling.

Wat

Wat zal SIMRA doen?
• Het ontwikkelen van een theoretisch referentiekader dat
geschikt is voor het verklaren van de complexiteit van sociale
innovaties en de effecten hiervan op de ontwikkeling van
het territoriale kapitaal, evenals de voorwaarden voor een
succesvolle implementatie hiervan.
• Het creëren van een classificatie van sociale innovaties
in plattelandsgebieden. Dit omvat hun kenmerken in
termen van maatschappelijke behoeften en relaties of
samenwerkingsverbanden om te onderzoeken waarom
regio’s met vergelijkbare omstandigheden uiteenlopende
ontwikkelingstrajecten laten zien, daarmee van verscheidenheid
een troef makend.

Impact
Verwachte impact

SIMRA zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen
van samenwerken, meebouwen en samenwerkend leren,
hierbij gebruik makend van nieuwe benaderingen en
nieuwe, gedeelde kennis, om de zo de samenwerking tussen
onderzoek, beleid en praktijk te bevorderen. Het zal een
belangrijke bijdrage leveren aan wetenschappelijke kennis,
het ondersteunen van beleidsvorming op alle schaalniveaus
en het verkrijgen van duidelijke en concrete operationele
resultaten.

WWaarom
a a SIMRA?
rom
Sociale innovatie streeft ernaar het menselijk welzijn te
verbeteren, door te reageren op sociale behoeften die markten of
bestaande instellingen van nature niet adresseren. Door middel
van sociale innovatie, creëren of reorganiseren verschillende
actoren, inclusief de civiele samenleving, ondernemers en
beleidsmakers, sociale structuren of netwerken, met als doel
het versterken van de ontwikkelingen met betrekking tot de
economie, de maatschappij en het milieu.
Sociale innovatie kan nieuwe oplossingen bieden voor de
uitdagingen waar plattelandsgebieden voor staan, vooral die
gebieden die als gemarginaliseerd beschouwd worden. Om
sociale innovaties te koppelen aan gewenste beleidsuitkomsten,
moet er rekening gehouden worden met plaatselijke
omstandigheden en relevante factoren, om zo beter gebruik
te maken van sociale innovaties voor de ontwikkeling van
gemarginaliseerde plattelandsgebieden.

• Het creëren van een geïntegreerde set van methoden
om sociale innovaties te evalueren, evenals hun impact
op de economische, sociale, milieu-, institutionele en
beleidsdimensies van territoriaal kapitaal. Deze methoden
zullen gebruikt worden om casestudies te evalueren in
Europese en Mediterrane plattelandsgebieden.
• De synthese en verspreiding van nieuwe en verbeterde kennis
van sociale innovaties en nieuwe governance-mechanismen
die sociaal kapitaal en institutionele capaciteitsopbouw
bevorderen.
• Het creëren van mogelijkheden tot samenwerkend leren
en netwerken, en het lanceren van innovatieve acties op
verschillende schalen.

SIMRA zal steun bieden aan de breedst mogelijke
gemeenschap die zich inzet voor sociale innovatie, vooral in
gemarginaliseerde Mediterrane plattelandsgebieden.

