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Väčšina výziev, ktorým dnes čelíme, dostáva čoraz
väčší sociálny rozmer. Najmä vidiecke oblasti čelia
vážnym sociálnym problémom. Keďže zdroje sú
obmedzené, treba nájsť nové riešenia - riešenia,
ktoré súčasne uspokoja naše spoločensko-
ekonomické potreby a vytvoria nové sociálne vzťahy
skrz lokálnu spoluprácu, čo povedie k sociálnym
inováciám.  
Cieľom projektu CERUSI je pomôcť miestnym
aktérom v 7 krajinách EÚ so zakladaním a rozvojom
sociálnych podnikov a sociálnych inovácií. Dosiahnuť
to chce rozvojom zručností, ako aj budovaním
kapacít vo vidieckych a okrajových regiónoch.
Zmyslom projektu je prepojiť miestny sociálny kapitál
s nadnárodnými zdrojmi poznatkov. Tým sa vytvorí
sprostredkovateľský rámec pre podporu sociálnych
podnikov a inovátorov. CERUSI chce zabezpečiť, aby
sa vo vidieckych regiónoch dokázali podchytiť
lokálne nápady na riešenia miestnych spoločensko-
ekonomických problémov, pričom by sa priamo
oslovovali miestni obyvatelia.  Toto by pomohlo
vykompenzovať nedostatočný prístup k ekosystému
podpory sociálnych inovácií a sociálneho podnikania
na vidieku.

PREČO ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY SME ROZVÍJALI
SOCIÁLNE INOVÁCIE NA VIDIEKU

Sociálne inovácie sú nielen

dobré pre spoločnosť, 

 zvyšujú tiež schopnosť

spoločenstiev aktívne sa

zapájať do verejného života a

konať.



Online platforma „Skyrocket Platform“ a Akadémia
sociálnych inovácií na vidieku sú virtuálnym miestom, kde
sa stretávajú výzvy so sociálnymi inováciami, a kde sa
občania, podnikatelia, sociálni inovátori, aktéri miestneho
rozvoja, investori a tvorcovia politík môžu dozvedieť viac
o problematike sociálnych inovácií, či podnikaní na
vidieku. V nadväznosti na aktivity konajúce sa v rámci
projektu priamo v teréne (v obciach) pomôžu tieto
virtuálne nástroje miestnym zainteresovaným stranám
porozumieť identifikovaným spoločenským výzvam a
sprevádzať ich pri navrhovaní a plánovaní inovatívnych
riešení.
Zapojte sa! Ak si chcete pozrieť naše školenia a
preskúmať aktivity v oblasti sociálnych inovácií v iných
krajinách, vyskúšajte online platformu Skyrocket. Náš nový
online kurz venovaný sociálnym inováciám na vidieku sa
začne v januári 2021.

Pojazdné laboratóriá, resp. laboratórne
karavány pre sociálne inovácie na vidieku
(SIV) sú podujatia, kde sa budú zbierať
sociálne výzvy a riešenia. Naším zámerom je
zorganizovať tieto podujatia vo vybraných
vidieckych oblastiach v Rakúsku, Nemecku,
Taliansku, Slovinsku, na Slovensku, v Poľsku a
Českej republike.  Ich úlohou bude ponúknuť
príjemné prostredie, v ktorom sa miestni
obyvatelia a aktéri budú môcť otvorene
porozpávať a pozdieľať o aktuálnych
spoločensko-ekonomických problémoch v ich
obci, ako aj o možných riešeniach. Takýmto
spôsobom sa uskutoční zozbieranie nápadov,
prototypovanie, nadväzovanie kontaktov,
produkovanie výsledkov a prezentácia
sociálnych inovácií a podnikateľských
nápadov. 

ONLINE PLATFORMA "SKYROCKET" 
A AKADÉMIA SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ NA VIDIEKU

SME TU - JE ČAS NA SOCIÁLNE INOVÁCIE!

POJAZDNÉ LABORATÓRIÁ

Chcete sa dozvedieť viac? Sledujte
naše pozvánky od projektových 
 partnerov a zapojte sa do projektu
karavanov so svojimi víziami a nápadmi,
pretože na každom z vás záleží! Ak
chcete zostať informovaní, prihláste sa
na odber našich noviniek.

https://skyrocketplatform.eu/en
https://skyrocketplatform.eu/en


Patneri sa rozhodli vydať na spoločnú cestu vo februári
2020 a prežiť spolu dva2 roky. Vedeli, že ak chcú docieliť
hladký priebeh spolupráce, neustála komunikácia je veľmi
dôležitá. Jednou z prvých aktivít preto bolo úvodné
partnerské stretnutie (Kick-off Partnership Meeting)
zamerané na vzájomné spoznávanie sa, výmenu dojmov,
názorov, vízií a naštartovanie projektových aktivít.
Hostiteľom prvého stretnutia bol vedúci partner ZSI vo
Viedni, kde v dňoch 20. a 21. februára 2020 nastavilo
naše budúce smerovanie. Táto počiatočná aktivita sa
uskutočnila tesne pred pandémiou, ktorá presunula všetku
medzinárodnú spoluprácu výlučne do virtuálneho
prostredia

CERUSI projekt vychádza z nástrojov vyvinutých v rámci iných
projektov EÚ zameraných na sociálne inovácie a sociálne
podnikanie. Preto sa aj naše prvé aktivity zamerali na výber a
prispôsobovanie existujúcich nástrojov pre lepšie využitie vo
vidieckych oblastiach. Na tomto základe vyvíjame Súbor
nástrojov na rozvoj sociálnych inovácií na vidieku, ktorý
umožní občanom, podnikateľom, tvorcom politík, aktérom
regionálneho rozvoja a finančníkom rozvíjať zručnosti a kapacity
pre úspešné rozbiehanie a riadenie sociálnych inovačných
projektov na vidieku.

Prvé zasadnutie riadiaceho výboru
(Steering Committee Meeting) sa
uskutočnilo online v priebehu 28. a 29.
júla 2020, kde partneri diskutovali o
nástrojoch pre sociálne inovácie na
vidieku, vynovenej online platforme
Skyrocket, modulovom školiacom
programe Akadémie sociálnych inovácií na
vidieku, o prepojení online nástrojov s
interakciami v teréne, príručke pre terénne
a laboratórne aktivity a o ďalších
súvisiacich činnostiach.

 A TAKTO TO VŠETKO ZAČALO...



Vedúci partner
Zentrum für Soziale Innovation - ZSI, Austria
ZSI je súkromný neziskový inštitút pre aplikované spoločenské vedy so
sídlom vo Viedni v Rakúsku. Zameriava sa na výskumné a aplikačné projekty
sociálneho začlenenia a dopadu všetkých druhov inovácií a podieľa sa tiež
na navrhovaní a šírení sociálne akceptovaných a udržateľných inovácií,
ktoré by dokázali efektívne čeliť globálnym výzvam. ZSI sa heslom „Všetky
inovácie majú pre spoločnosť významný dopad“ snaží zdôrazňovať rozsah
výskumných tém a projektov, ktoré realizuje, a ktoré nielen prinášajú nové
poznatky a metódy, ale majú aj spoločenský dopad a je vďaka nim možné
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. .

Die Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), Austria
RMB bola založená v roku 1995 a je poskytovateľom služieb a kontaktným
bodom pre celú populáciu Burgenlandu. Organizácia zamestnáva asi 42
osôb s rôznym odborným zameraním. Jej účelom je koordinovať
regionálne granty EÚ, podporovať zakladanie regionálnych spoločných
podnikov, ponúkať konzultačné, inovačné a pilotné projekty, ako aj
monitorovať a hodnotiť projekty EÚ. RMB je tiež zodpovedná za zmenu
nástrojov politík, ako aj za vypracovanie budúcich programov. Ako
agentúra poskytujúca služby v rámci provincie, zodpovedá aj za vývoj a
riadenie pilotných projektov.

Social Impact, Germany
Social Impact (SI) už viac ako 30 rokov vyvíja inovatívne produkty a služby,
ktoré prispievajú k udržateľnosti našich spoločenstiev. Na neziskovej báze
poskytuje sociálne inovácie a poradenstvo pre začínajúce startupy,
taktiež poskytuje podnikateľom koučing v rámci Nemecka či za jeho
hranicami a v priebehu svojho pôsobenia vytvorila jedinečnú infraštruktúru
10tich „laboratórií SI“ po celom Nemecku (ide o inkubačné a kvalifikačné
programy pre viac ako 500 začínajúcich startupov). Týmito počinmi sa
organizácia radí medzi najväčšieho súkromného poskytovateľa podpory
pre začínajúce sociálne podniky a startupy v Európe. SI podporuje aktérov
sociálnych inovácií a prispieva tak k rozvoju priaznivejšieho
podnikateľského ekosystému a prosperujúcich vidieckych spoločenstiev.

ZOZNÁMTE SA S PARTNERMI PROJEKTU 

Partnerstvo v rámci projektu CERUSI zahŕňa 9 organizácií zo 7 krajín strednej a východnej
Európy. Pokrývajú oblasti ako vysokoškolské vzdelávanie a výskum, regionálne verejné
orgány, záujmové skupiny ako aj mimovládne organizácie, odvetvové agentúry a
organizácie na podporu podnikania, pričom všetky majú určité odborné znalosti a záujem
o sociálne inovácie alebo sociálne podnikanie. Toto partnerstvo podporujú aj 4 pridružené
partnerské organizácie, ktoré budu pomáhať pri organizovaní pojazdných laboratórií.

https://www.zsi.at/
https://www.zsi.at/
https://www.rmb.at/
https://socialimpact.eu/
https://www.rmb.at/
https://socialimpact.eu/


Cooperation Fund Foundation, Poland
Cooperation Fund Foundation je mimovládna organizácia založená v roku
1990 na podporu demokratického a ekonomického rozvoja Poľska. Počas 30
rokov svojho fungovania sa FFW angažovala v oblastiach ako je rozvoj
vidieka, občianska spoločnosť, boj za rovnaké príležitosti a diverzitu,
odborné vzdelávanie, podnikanie, sociálna ekonomika, finančný audit a
sociálne inovácie. Nadácia zbiera skúsenosti z rôznych oblastí a sektorov a
jej cieľom je zavádzať inovatívne projekty, ktoré majú pozitívny dopad na
dané spoločenstvo.

Fondazione Democenter-Sipe, Italy
Fondazione di Modena (FCRMo) je súkromná a nezávislá nadácia
bankového pôvodu poskytujúca granty so sídlom v Modene v Taliansku. Od
svojho založenia v roku 1991 bola zdrojom, ktorý podporuje a pomáha
sociálnym a občianskym organizáciám lepšie slúžiť vlastnej komunite.
Nadácia poskytuje činnosti v oblasti umenia, vedeckého a technického
výskumu a starostlivosti o zdravie. Jej cieľom je podporiť sociálne
podnikanie a nové nápady na rozbehnutie podnikania v sociálnej oblasti
ako aj v rámci sociálnych inovácií v regióne Provincia di Modena a zlepšiť
tak systém sociálneho zabezpečenia, ako aj inklúzie či integrácie na trhu
práce

Foundation for improvement of employment possibilities PRIZMA,
Slovenia
Prizma bola založená v roku 2000 v slovinskom Maribore s poslaním zlepšiť
možnosti zamestnávania a zabezpečiť, aby spoločnosť vedela pružnejšie
reagovať na dynamické zmeny na miestnom/lokálnom trhu práce. Nadácia
vďaka inovatívnym prístupom vytvára príležitosti pre podniky/organizácie,
a to zvyšovaním zamestnanosti a kariérneho potenciálu jednotlivcov. Ako
člen regionálneho podporného ekosystému pre sociálnu ekonomiku sa
usiluje podporovať rozvoj sociálnych inovácií a sociálnych podnikov, aby
zlepšila kvalitu života či ekonomický a sociálny rozvoj v regióne Podravje.

Nezisková organizácia EPIC
Nezisková organizácia EPIC bola na Slovensku založená v roku 2012
materskou organizáciou EPIC Assist so sídlom v  Brisbane v Austrálii. EPIC
Slovensko sa snaží ovplyvňovať verejné politiky v oblasti zamestnanosti a
začleňovania sa sociálne marginalizovaných skupín do pracovného
procesu a v poslednom čase hlavne prostredníctvom podpory sociálnej
ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku.  Nezisková organizácia
EPIC stála pri tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a pri školení prvých
odborníkov v tejto oblasti, ako aj pri vytváraní prvých registrovaných
sociálnych podnikoch. Dnes má zastúpenie v predsedníctve strešnej
organizácii Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a naďalej aktívne
podporuje infraštruktúru pre lepšie fungovanie sociálnych podnikov.

https://www.democentersipe.it/
http://www2.fundacija-prizma.si/
https://epic-org.eu/en/home/
https://cofund.org.pl/pl/start
https://cofund.org.pl/pl/start
https://www.democentersipe.it/
http://www2.fundacija-prizma.si/


Fondazione di Modena, Italy
FFondazione di Modena (FCRMo) je súkromná a nezávislá nadácia
bankového pôvodu poskytujúca granty so sídlom v Modene v Taliansku.
Od svojho založenia v roku 1991 bola zdrojom, ktorý podporuje a
pomáha sociálnym a občianskym organizáciám lepšie slúžiť vlastnej
komunite. Nadácia poskytuje činnosti v oblasti umenia, vedeckého a
technického výskumu a starostlivosti o zdravie. Jej cieľom je podporiť
sociálne podnikanie a nové nápady na rozbehnutie podnikania v
sociálnej oblasti ako aj v rámci sociálnych inovácií v regióne Provincia
di Modena a zlepšiť tak systém sociálneho zabezpečenia, ako aj
inklúzie či integrácie na trhu práce.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA, Czech Republic
RERA je regionálna rozvojová agentúra, ktorú založili kľúčoví aktéri
regionálneho rozvoja, a to Krajský úrad južných Čiech, Obchodná komora,
Poľnohospodárska komora a Únia miest a obcí južných Čiech. Vďaka
spoločníkom a už vytvorenej sieti spolupracujúcich subjektov (akými sú
rady pre cestovný ruch, organizácie na podporu podnikania, mimovládne
a iné organizácie) vie agentúra ponúknuť veľké portfólio podporných
aktivít a zapojiť rôznych regionálnych aktérov. RERA je tiež jedným z
kľúčových aktérov v oblasti sociálneho podnikania v Juhočeskom kraji.

S pomocou našich odborných znalostí chceme do vidieckych oblastí
prinášať inovatívne riešenia úplne novým spôsobom, a to prepájaním
miestnych inovátorov a podnikateľov za pomoci podujatí, akými sú
stretnutia pri karavanoch a laboratóriá pre navrhované riešenia, ktorých
úlohou je budovať povedomie a podporovať inovatívne riešenia. Sme
zanietení pre sociálne inovácie a veríme, že vidiecke oblasti sú skvelým
zdrojom úžasných riešení. V rámci projektu CERUSI sa budeme snažiť
neustále zdokonaľovať a udržiavať platformu Skyrocket, aby bola vhodným
nástrojom na spoluprácu inovátorov, podnikateľov a ďalších
zainteresovaných strán.

https://www.fondazionedimodena.it/
http://www.rera.cz/
http://www.rera.cz/
https://www.fondazionedimodena.it/

