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Ruszy? Europejski Konkurs Innowacji Spo?ecznej 2015 – tegoroczna, trzecia ju?, edycja
adresowana jest do osób i organizacji, które maj? „zmieniaj?ce zasady gry” pomys?y na
innowacyjne projekty spo?eczne w UE. Autorzy trzech najlepszych projektów otrzymaj? po 50
000 euro.
Warto?? Innowacji Spo?ecznej
Innowacja spo?eczna toruje drog? do osi?gni?cia zrównowa?onego i sprzyjaj?cego w??czeniu
spo?ecznemu wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej – Komisja Europejska uznaje j? za
pot??n? si?? zmian.

Dlatego w?a?nie tegoroczny temat –„Nowe Sposoby Rozwoju” – zach?ca uczestników do
zaprezentowania nowych modeli wzrostu, prowadz?cych do wytworzenia zarówno warto?ci
finansowej jak i do post?pu spo?ecznego obywateli, rz?dów i przedsi?biorstw równocze?nie.
Konkurs 2015: poszukiwane „Nowe Sposoby Rozwoju”
Konkurs, który rozpocz?? si? 23 marca, oferuje wsparcie kreatywnych i konkretnych pomys?ów
prowadz?cych do zmiany tego, w jaki sposób nasze europejskie gospodarki i spo?ecze?stwa
dzia?aj? i wp?ywaj? na siebie.
Komisja zamierza wspiera? pomys?y i projekty dotycz?ce, na przyk?ad:
Gospodarki opartej na wspó?pracy – pomys?y zmieniaj?ce za?o?enia, na których
zazwyczaj opiera si? rozwój gospodarczy
Zaopatrzenia i produkcji – pomys?y kwestionuj?ce ?a?cuchy dostaw, produkcji i sposoby
dostawy lub wykorzystanie produktów i us?ug ogólnodost?pnych
Nowych technologii – nowe pomys?y lub pomys?y, które wi??? si? z efektywniejszym
wykorzystaniem istniej?cych technologii, z korzy?ci? dla spo?ecze?stwa
Rozwi?za? dla wyzwa?, które stan? przed UE w przysz?o?ci, na przyk?ad problemu
starzenia si? spo?ecze?stwa, zmian klimatycznych czy bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego.
Konkurs pomo?e przekszta?ci? najbardziej innowacyjne pomys?y w konkretne dzia?ania.
Najbardziej obiecuj?ce zg?oszenia zostan? wyselekcjonowane do pó?fina?u. Ich autorzy
zostan? zaproszeni do Wiednia, aby we wrze?niu wzi?? udzia?u w akademii innowacji
spo?ecznej, gdzie b?d? mieli mo?liwo?? rozwin?? swoje pomys?y.
W ko?cu, podczas listopadowej gali Brukseli, autorzy trzech najlepszych projektów otrzymaj?
nagrody: po 50 000 euro.
Jak si? zg?osi??
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Konkurs jest otwarty dla ch?tnych z krajów UE oraz bior?cych udzia? w europejskim programie
Horyzont 2020 na rzecz rozwoju bada? i innowacji. Innowacja spo?eczna jest rdzeniem
programu.
Termin zg?osze? do konkursu up?ywa w pi?tek, 8 maja 2015 r., o godz. 12:00, w
po?udnie, czasu obowi?zuj?cego w Brukseli.
Szczegó?owe
informacje
znale?? na stronie: http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition

mo?na

W przypadku pyta? dotycz?cych zg?osze?, prosimy o kontakt: info@socialinnovationprize.eu
Konkurs mo?na ?ledzi? na Twitterze na: @EUSocialInnov #diogochallenge
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