Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,
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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.

www.interreg-central.eu/cerusi
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Nowe pomysły zaspokajające oczekiwania społeczne
otwierają drzwi do nawiązywania relacji oraz tworzenia
nowych form współpracy. Efektem tego mogą być
produkty, usługi lub modele działania, które skutecznie
rozwiązują problemy społeczne. To są właśnie…
innowacje społeczne… Są proste, ale działają!

Miło nam zaprezentować
nową, ulepszoną wersję
Platformy Skyrocket
(www.skyrocketplatform.eu)
– wirtualnej przestrzeni,
w której wyzwania (Challenges) spotykają się
z innowacjami społecznymi (Innovations).
To właśnie tutaj innowatorzy mogą nawiązywać
ze sobą kontakt, omawiać główne
problemy społeczne oraz wspólnie szukać
skutecznych rozwiązań.
Platforma jest bezpłatnym
narzędziem, które pozwala Ci mieć realny
wpływ na wyzwania społeczne!

Zaprezentuj swoją organizację o wiele bardziej profesjonalnie
Platforma Skyrocket daje Ci możliwość zaprezentowania swojej Organizacji. W kilku prostych
krokach możesz przygotować jej profesjonalny profil, a tym samym zwrócić uwagę innych
interesariuszy innowacji. Mogą oni także przejrzeć historię Twoich wpisów (Submissions) oraz złożyć
prośbę o dołączenie do Twojej Organizacji.
Stwórz prywatną przestrzeń do pracy dla Twojego zespołu
Jest to zupełnie nowa funkcja, która pozwala Ci pracować zdalnie, łatwo kontaktować się z Twoim
zespołem i tworzyć wspólnie innowacyjne rozwiązania.
Wzmocnij swoje wnioski przez uaktualnienie informacji
Uprościliśmy proces publikowania wpisów (Submissions) na Platformie. Teraz możesz powiedzieć
światu o Twoim wyzwaniu (Challenge) oraz - jeśli masz takie możliwości - zapewnić nagrodę tym,
którzy zaproponują najlepsze rozwiązanie Twojego problemu. Możesz także sam/sama
zaprezentować Innowację (Innovation) – możesz to zrobić na dwa sposoby: w odpowiedzi na
zgłoszone przez kogoś wyzwanie lub jako niezależny pomysł.

RSI: AKADEMIA INNOWACJI
MAMY WIEDZĘ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
Bazując na Akademii Innowacji Społecznych stworzonej w ramach projektu Social(i)Makers, oraz
narzędziach wypracowanych w ramach projektów SENTINEL oraz LiveRUR, zespół CERUSI
przygotował zupełnie nowe przedsięwzięcie - RSI: Akademię Innowacji. Dzięki niej możesz
dowiedzieć się znacznie więcej o innowacjach społecznych na obszarach wiejskich i peryferyjnych.
Akademia dostarcza Ci wszystkich istotnych informacji, które podzieliliśmy na 5 modułów. Wśród
tematów znajdziesz tworzenie propozycji wartości, model biznesu społecznego, zarządzanie
wpływem społecznym oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kurs jest przeznaczony głównie
dla innowatorów działających na obszarach wiejskich lub peryferyjnych, ale także dla inwestorów i
innych zainteresowanych stron. Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom - możesz przejść ten
kurs w jednym z siedmiu języków: angielskim, polskim, niemieckim, włoskim, czeskim,
słowackim oraz słoweńskim. Po każdym module zostaniesz zaproszony do rozwiązania quizu.
Jeżeli odpowiesz poprawnie na ponad 50% pytań, otrzymasz certyfikat. Możemy Cię jednak
zapewnić, że będziesz świetnie przygotowany i Twój wynik będzie bliski maksymalnej liczbie
punktów.
Elementy kursu RSI: Akademia Innowacji
wywiady z ekspertami
dostęp do wielu narzędzi stworzonych
przez profesjonalistów
praktyczne wskazówki
quizy podsumowujące wiedzę zdobytą
w każdym z modułów
możliwość otrzymania certyfikatu.
Moduły kursu:
Moduł 1: Wzmacnianie i rozwój obszarów
wiejskich i peryferyjnych
Moduł 2: Identyfikowanie potrzeb lokalnej
społeczności
Moduł 3: Projektowanie modelu
biznesowego
Moduł 4: Projektowanie pomiaru efektów
innowacji społecznej
Moduł 5: Projektowanie działalności
przyjaznej dla środowiska i
społeczeństwa.

Startujemy 25 stycznia 2021 r., ale możesz zapisać się już
dzisiaj!
Kliknij przycisk REGISTER, aby założyć swoje konto na
platformie Skyrocket. Jeżeli już jesteś z nami, po prostu zaloguj
się do swojego konta i aktywuj RSI: Akademia Innowacji
w zakładce „Your Accounts”, która znajduje się
w ustawieniach Twojego konta.
www.skyrocketplatform.eu

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Życzymy Ci,
by Nowy Rok zainspirował Cię do
realizacji nowych pomysłów,
które sprawią, że Twoja okolica
stanie się lepszym miejscem.
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Znale li my nowy sposób na wykorzystanie naszego do wiadczenia w tworzeniu innowacji spo ecznych

ć lokalnych innowatorów i przedsiębiorców w tzw.
Lab Caravans i Lab Modules), aby ich rozwiązania były należycie promowane i skalowane. Innowacje
społeczne są naszą pasją i wierzymy, że obszary wiejskie i peryferyjne mogą być miejscem wspaniałych
rozwiązań.

na obszarach wiejskich i peryferyjnych. Chcemy zebra

