Spoštovani,
v okviru projekta ASIS – Alpine Social Innovation Strategy oziroma Alpska
strategija socialnih inovacij, vas vabimo na brezplačni dogodek z naslovom:

DRUŽBENE INOVACIJE KOT GONILO URAVNOTEŽENEGA
DRUŽBENEGA RAZVOJA
ki bo v torek, 9. aprila, med 9.30 in 14.00 uro v prostorih Razvojne agencije
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.
V okviru dogodka bomo predstavili projekt ASIS in izvedli dve delavnici, na temo
opredelitve družbenih inovacij in izzivi uravnoteženega družbenega razvoja.

O projektu:
Na Razvojni agenciji Kozjansko in Center Noordung smo bili uspešni v partnerski prijavi na Interreg
Alpine space program.
Skupaj z že uveljavljenimi partnerji: Univerza Lyon (Francija) in Oxalis (Francija), Fachhochschule
Koroška (Avstrija), Steinbeis 2i (Nemčija), občino Torino (Italija), Gospodarsko zbornico Torino (Italija),
mestom Lyon (Francija) in avstrijskim mednarodnim inštitutom za standardizacijo (Avstrija) smo
prijavili projekt ASIS – alpska strategija družbenega inoviranja.
Poleg projektnih partnerjev bo v izvajanje vključenih še 16 vplivnih opazovalcev kot so pristojna
ministrstva, občine, regionalne razvojne inštitucije, predstavniki mest in druge podporne inštitucije.
Namen projekta je izboljšanje pogojev za razvoj socialnih inovacij s pomočjo v projektu izoblikovanih
strateških orodij in metod. S tem želimo doseči trajnostno in dolgoročno pozicioniranje družbenih
inovacij kot ključni faktor ekonomskega razvoja in družbenega blagostanja.
Glavni cilji projekta so :
 Podpora organizacijam in sektorskim organizacijam za boljše podporne storitve družbenim
inovacijam z novimi orodji, usmeritvami in modeli financiranja
 Nova znanja in izkušnje za javne institucije in podpornih in sektorskih organizacij
 Izboljšanje kvalitete pogojev za razvoj družbenih inovacij z oblikovanjem strateških in
implementacijskih vzodov za ključne akterje
 Preoblikovanje javnih politik za boljše sprejemanje in implementacijo družbenih inovacij
 Ekonomski razvoj območja s pomočjo prilagojenih podpornih shem in politik z namenom
spopadanja z družbenimi izzivi.
 Izboljšanje sodelovanja med ključnimi akterji

“Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko
programa Interreg Alpine Space. ”

Ciljne skupine projekta so lokalne skupnosti, regionalne organizacije, državna uprava, sektorske
agencije, podporne institucije za podjetništvo, visokošolske in raziskovalne organizacije, interesne
skupine in nevladne organizacije ter mala in srednje velika podjetja.
Vsebinske aktivnosti projekta:
1. Oblikovanje skupne vizije družbbenih inovacij na območju Alp
2. Oblikovanje skupne strategije družbenih inovacij na območju Alp
3. Oblikovanje orodij in navodil za usposabljanje z namenom izboljšanja podpornih storitev za
družbene inovacije
4. Razvoj finančnih shem za družbene inovacije
5. Prilagoditev javnih politik na izzive družbenih inovacij

Razvojna agencija Kozjansko

Jure Raztočnik, direktor
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DRUŽBENE INOVACIJE KOT GONILO
URAVNOTEŽENEGA DRUŽBENEGA RAZVOJA
Datum:

Torek, 9. april 2019

Kraj:

Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17,
3230 Šentjur

PROGRAM:
9.30–10.00:

Registracija udeležencev

10.00–10.05:

Pozdrav udeležencev – Jure Raztočnik, direktor RA Kozjansko
in Dominik Kobold, direktor Centra Noordung

10.05–10.20:

Predstavitev projekta ASIS – Jure Raztočnik

10.20–11.00:

Družbene inovacije med teorijo in prakso – Tanja Tamše
(koordinatorka za projekt ASIS, Center Noordung)
V dosedanjem teku projekta se je oblikovala splošna definicija
družbene inovacije, in sicer: Nov odgovor na družbene potrebe ali
izzive ne glede na naravo inovacije s sodelovalnim pristopom, ki
vključuje upravičence, uporabnike in deležnike ter ima pozitivni,
trajnostni in merljiv učinek.

11.00–11.05:

Kratek povzetek razprave – Tanja Tamše (koordinatorka za
projekt ASIS, Center Noordung)

11.05–11.20:

Odmor za kavo

11.20–13.50:

Izzivi družbe, ki jih lahko rešujejo družbene inovacije – Jure
Raztočnik
Definirati moramo, kateri so ključni družbeni izzivi naše države, ki jih
lahko družbene inovacije ustrezno in učinkovito rešujejo.

13.50–14.00:

Kratek povzetek razprave in dogodka – Jure Raztočnik

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje izvedbe dogodka vas prosimo, da se
prijavite na projekti@ra-kozjansko.si, najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2019.
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