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WZMACNIANIE UMIEJĘTNOŚCI I POTENCJAŁU W ZAKRESIE TWORZENIA
INNOWACJI SPOŁECZNYCH, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARKI
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ WDROŻENIE
RSI LAB CARAVANS W EUROPIE ŚRODKOWEJ.
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ABY OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER KLIKNIJ TUTAJ

DLACZEGO TWORZENIE INNOWACJI SPO Ł ECZNYCH
NA TERENACH WIEJSKICH JEST TAK WA Ż NE

Większość dzisiejszych wyzwań przybiera coraz bardziej
społeczny wymiar. Odczuwają je zwłaszcza mieszkańcy
terenów wiejskich. Dysponując ograniczonymi zasobami
muszą szukać alternatywnych rozwiązań, najlepiej takich
które są niestandardowe i bardziej skuteczne od
dotychczasowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych, jak
również w nawiązywaniu nowego rodzaju relacji czy form
współpracy.
Dlatego też projekt CERUSI ma na celu wsparcie
podmiotów lokalnych z obszarów wiejskich i peryferyjnych
w 7 krajach Unii Europejskiej w tworzeniu i rozwijaniu
innowacji społecznych oraz przedsiębiorstw społecznych.
Projekt daje dostęp do zasobów wiedzy i pozwala
nawiązać
współpracę
także
na
poziomie
międzynarodowym. Działania projektowe adresowane są
do mieszkańców terenów wiejskich, wypełniając lukę w
dostępności systemu wspierającego lokalne społeczności
w efektywnym wdrażaniu i wykorzystywaniu nowych
pomysłów. W tym celu zorganizowane zostaną RSI Lab
Caravans, spotkania z lokalną społecznością, które będą
służyć diagnozie wyzwań, z jakimi się one mierzą, by
później w ramach RSI Lab Modules szukać dla nich
optymalnych rozwiązań. Działania te posłużą do
wypracowania lokalnych planów działań (ang. Local Action
Plan), czyli wspólnej wizji upowszechniania innowacji
społecznych i przedsiębiorczości społecznej na obszarach
wiejskich.

Współpraca otwiera drogę do
skutecznego tworzenia
innowacji

OTO JESTE Ś MY TO CZAS NA INNOWACJE SPO Ł ECZNE!

PLATFORMA SKYROCKET
WKRÓTCE START AKADEMII RSI
Platforma Skyrocket to wirtualna przestrzeń, gdzie
wyzwania społecznie spotykają się z innowacjami.
To tu obywatele, przedsiębiorcy, innowatorzy społeczni,
inwestorzy i decydenci mogą dowiedzieć się więcej na temat
innowacji społecznych, w tym również o ich wdrażaniu na
obszarach wiejskich i peryferyjnych.
Nie czekaj! Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działa
Platforma Skyrocket, podzielić się wyzwaniem, odkryć
innowacje społeczne z innych krajów lub opublikować
własną, wejdź tutaj. Czekając na start bezpłatnego kursu
„Akademia RSI”, zajrzyj do innych materiałów
edukacyjnych w zakładce „Academy”.

RSI LAB CARAVANS
RSI Lab Caravans, czyli spotkania z lokalną
społecznością, mają służyć zbieraniu wyzwań i
propozycji ich rozwiązań. Odbywać się będą na
wybranych obszarach wiejskich w każdym partnerskim
kraju - Austrii, Niemczech, Włoszech, Polsce,
Czechach, na Słowenii i Słowacji. Wydarzenia te mają
być okazją do dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami
wybranych problemów, pomóc w generowaniu
pomysłów
i
prototypów,
poprzez
łączenie
pomysłodawców z odbiorcami ich innowacji. Z uwagi na
COVID-19 RSI Lab Caravans będą organizowane
zgodnie z obostrzeniami obowiązującymi w danym
kraju.

Chcesz wziąć udział? Obserwuj nas w mediach
społecznościowych. Tam znajdziesz daty i miejsca
najbliższych wydarzeń. Dołącz do nas, bo wspólnie
możemy więcej!

Pierwsze wydarzenia z serii RSI Lab
Caravan z powodzeniem wystartowały na
Słowenii - nasi partnerzy spotkali się z
mieszkańcami Zgornja Kungota i Ptuj. Ich
celem było uzyskanie informacji z
pierwszej ręki o głównych wyzwaniach w
tychże gminach.

POZNAJ PARTNERÓW PROJEKTU
Partnerstwo CERUSI to 9 organizacji z 7 państw Europy Środkowej reprezentujących: sektor
szkolnictwa wyższego i badań naukowych, regionalne instytucje publiczne, grupy interesu, tj.
organizacje pozarządowe, agencje sektorowe oraz organizacje wspierające biznes, które działają na
rzecz rozwoju innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz są źródłem eksperckiej
wiedzy w tym zakresie.

Lider projektu
Zentrum für Soziale Innovation - ZSI, Austria
Zentrum für Soziale Innovation to prywatny instytut stosowanych nauk społecznych o
charakterze non-profit z siedzibą w Wiedniu. ZSI realizuje projekty badawcze i
aplikacyjne w zakresie innowacji i ich oddziaływania społecznego oraz uczestniczy w
projektowaniu i rozpowszechnianiu innowacji społecznych, które są odpowiedzią na
globalne wyzwania. Dlatego też misja instytutu głosi, iż „Wszystkie innowacje są
społecznie istotne”. Realizując projekt CERUSI, ZSI chce wspierać innowacje
społeczne na obszarach wiejskich, budować potencjał i umiejętności do ich
wdrażania oraz rozwijać przedsiębiorczość społeczną.

Die Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), Austria
RMB została założona w 1995 roku. Jako agencja regionalna działa na obszarze
kraju związkowego Burgenland. Jej zadaniem jest koordynacja działań związanych
z udzieleniem dotacji regionalnych UE, wspieranie tworzenia regionalnych
funduszy, świadczenie doradztwa, realizacja projektów innowacyjnych i
pilotażowych oraz monitoring i ewaluacja projektów współfinansowanych ze
środków UE. RMB jako agencja regionalna ma wpływ na instrumenty polityki
regionalnej oraz odpowiada za opracowywanie programów, jakie będą realizowane
w przyszłości oraz ich pilotażowe wdrożenie.

Social Impact, Niemcy
Od ponad 30 lat Social Impact (SI) wdraża innowacyjne produkty i usługi, które
przyczyniają się do rozwoju społeczeństw w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.
SI świadczyło bezpłatne doradztwo w zakresie innowacji społecznych dla dla startupów i przedsiębiorców w Niemczech, a także poza nimi. SI stworzyło unikalną
infrastrukturę obejmującą 10 „Laboratoriów wpływu społecznego” w całych Niemczech
(programy inkubacji i wsparcia dla ponad 500 początkujących start-upów). To sprawia,
że SI jest największą prywatną organizacją wspierającą start-upy w Europie. SI działa
na rzecz podmiotów związanych z innowacjami społecznymi, które przyczyniają się do
rozwoju bardziej sprzyjającego ekosystemu dla przedsiębiorczości i wzmocnienia
społeczności wiejskich.

Fondazione Democenter-Sipe, Włochy
„Wspieranie innowacji i badań w celu promowania konkurencyjności terytorialnej”.
Zgodnie z powyższym zdaniem główną misją Democenter jest wzmacnianie
przedsiębiorczości poprzez wspieranie interakcji między, tzw. „producentami
nowości” a instytucjami. Fundacja zarządza dwoma inkubatorami dla startupów:
Knowbel Startup Space i Mirandola; koordynuje „People Resolve Community”,
Makers Modena Fab oraz jest członkiem High Technology Network regionu EmiliaRomagna. Zespół Democenter to eksperci w obszarze technik wspierania
kreatywności, narzędzi zarządzania, łączeniu tzw. „producentów nowości”,
obywateli, decydentów, finansistów w celu znalezienia alternatywnych i
innowacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalną społeczność i
instytucje.

Foundation for improvement of employment possibilities PRIZMA, Słowenia
Prizma została założona w 2000 roku w Mariborze (Słowenia), prowadząc działania
zmierzające do poprawy możliwości zatrudnienia i szybszej reakcji na dynamiczne
zmiany na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Dzięki innowacyjnemu podejściu
Prizma stwarza możliwości dla firm/organizacji, zwiększa zatrudnienie i potencjał
zawodowy indywidualnych osób. Jako członek regionalnego ekosystemu
wspierającego ekonomię społeczną wspiera rozwój innowacji społecznych i
przedsiębiorstw społecznych w celu poprawy jakości życia oraz rozwoju
gospodarczego i społecznego regionu Podravje.

Nezisková organizácia EPIC, Słowacja
EPIC to organizacja non-profit założona na Słowacji w 2012 roku przez swoją
macierzystą organizację EPIC Assist z siedzibą w Brisbane, Queensland w
Australii. EPIC Slovakia koncentruje swoje działania na wywieraniu wpływu na
politykę publiczną dotyczącą zatrudnienia i integracji społecznej grup
marginalizowanych. Inicjuje i pomaga w przygotowaniu i realizacji programów
zwiększających zatrudnienie na poziomie lokalnym. EPIC prowadzi również
działania służące podnoszeniu świadomości na temat zatrudniania osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności i zapewnia zindywidualizowane usługi zatrudnienia
przeznaczone dla grup w niekorzystnej sytuacji

Fundacja Fundusz Współpracy, Polska
Fundacja Fundusz Współpracy to organizacja pozarządowa powołana w celu
wspierania demokratycznego i gospodarczego rozwoju Polski. Od 30 lat FFW
łączy specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin angażując się w projekty
wspierające rozwój innowacji społecznych, start-upów i przedsiębiorstw
społecznych, wzmacniające rozwój lokalny i aktywność obywatelską, promujące
równość szans i różnorodność, na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
zawodowego i uczenia się przez całe życie. Ponadto Fundacja specjalizuje się w
usługach dla administracji publicznej prowadząc audyty i kontrole finansowe
projektów UE. Fundacja współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi
realizując projekty regionalne i międzynarodowe, koncentrując się na tych, które w
dłuższej perspektywie wywierają pozytywny wpływ społeczny i przynoszą
rzeczywistą zmianę.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA, Czechy
RERA to agencja rozwoju regionalnego założona przez podmioty kluczowe dla
rozwoju regionalnego - Władze Regionu Południowych Czech, Izbę Gospodarczą,
Izbę Rolniczą oraz Związek Miast i Gmin Południowych Czech. Współpracując z
radami turystycznymi, organizacjami otoczenia biznesu, NGO-sami i in., RERA
może zaoferować szerokie portfolio działań wspierających i zaangażować w
działania różne pomioty aktywne w regionie. RERA jest również jednym z
kluczowych graczy w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej w regionie
południowoczeskim.

Fondazione di Modena, Włochy
Fondazione di Modena (FCRMo) to prywatna i niezależna fundacja z siedzibą w
Modenie (Włochy), wywodząca się z sektora bankowości i udzielająca dotacji. Od
momentu powstania w 1991 roku wspiera organizacje społeczne i obywatelskie,
aby lepiej służyły własnej społeczności. Fundacja prowadzi działalność w zakresie
sztuki, badań naukowych i technologicznych oraz opieki społecznej. FCRMo
wspiera przedsiębiorczość społeczną, zakładanie społecznych start-upów i
wdrażanie innowacji społecznych, co ma przynieść efekty w postaci poprawy
systemu opieki społecznej, włączenia społecznego i integracji na rynku pracy.

Chcemy w nowy sposób wykorzystać naszą wiedzę nt. wdrażania innowacji
społecznych na obszarach wiejskich. Jak? Gromadząc lokalnych innowatorów
i przedsiębiorców podczas Caravans i Labs, bo dzięki temu rozwiązania, które
powstaną mają szanse być wdrożone, a następnie skalowane. Jesteśmy
pasjonatami innowacji społecznych i wierzymy, że obszary wiejskie są źródłem
niesamowitych rozwiązań.

