H "Εβδομάδα κοινωνικής και δημιουργικής καινοτομίας"
εγκαινιάζεται από την Κοινωνική & Δημιουργική κοινότητα του
MED Programme
Για την προώθηση της δημιουργικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στη Μεσόγειο, δίνονται τέσσερις ευκαιρίες
δικτύωσης σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου.
Η Κοινωνική & Δημιουργική κοινότητα του προγράμματος MED εγκαινιάζει την πρώτη εβδομάδα κοινωνικής και
δημιουργικής καινοτομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου του 2017. Δίνονται 4 ευκαιρίες
σε 3 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Σλοβενία και Ιταλία) για κοινωνική δικτύωση και διερεύνηση δυνατοτήτων σύμπραξης
και συνεργασίας για όσους ασχολούνται με θέματα καινοτομίας στον τομέα της κοινωνικής και δημιουργικής
επιχειρηματικότητας.
Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η προώθηση της δημιουργικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στη
Μεσόγειο, σε τομείς που αναφέρονται στις δημιουργικές βιομηχανίες/επιχειρήσεις και τους χώρους συν-έργειας/συνεργασίας μέχρι και καινοτομίες στις δημόσιες προμήθειες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην δημιουργία κοινού
τόπου που να συνδυάζει διαφορετικά είδη καινοτομίας στη σύνθετη διαδικασία περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι 4 εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κοινωνικής & Δημιουργικής Καινοτομίας
αντικατοπτρίζουν τα κύρια θέματα έργων που αφορούν την συν-εργασιακή οικονομία, την πολιτιστική καινοτομία, τα
δημιουργικά clusters και τις διεργασίες συνέργειας και επιχειρηματικής συνεργασίας.
Η Εβδομάδα αρχίζει με την εκδήλωση του έργου “Launch of the Open DOORS network – Sharing and collaborative
economy in the Mediterranean Regions” (Βαλένθια, Ισπανία στις 2 και 3 Οκτωβρίου). Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς,
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οικονομικούς παράγοντες και τοπικές κοινότητες και αποσκοπεί στην προώθηση του
δικτύου και στη συμφωνία για τους πυλώνες συνεργασίας. Αποτελεί μια ευκαιρία να διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με
την ανταλλαγή και τη οικονομία συνεργασίας.
Στις 4 και 5 Οκτωβρίου, η διεθνής εκδήλωση του έργου ChIMERA (Λιουμπλιάνα, Σλοβενία) επικεντρώνεται στην
καινοτομία και την ομαδοποίηση επιχειρήσεων δημιουργικης και πολιτιστικης επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει
επίσης διεθνές σεμινάριο και ένα Φόρουμ Επενδυτών για την ανταλλαγή πρακτικών και τις ευκαιρίες επένδυσης στον
τομέα της πολιτιστικης και δημιουργικης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του ChIMERA, το οριζόντιο
έργο TALIA διοργανώνει διεθνές σεμινάριο με στόχο την προβολή των καινοτομιών και των ενσωματωμένων στοιχείων
στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, χάρη στη συμμετοχή των Modular Projects, των συνεργαζόμενων
εταίρων και των κύριων ενδιαφερομένων στην θεματική περιοχή.
Το διεθνές workshop CoworkMED “Public policies supporting coworking spaces in the Euromediterranean contex”
(Φλωρεντία, Ιταλία - 5 Οκτωβρίου) κλείνει την Εβδομάδα Κοινωνικής & Δημιουργικής Καινοτομίας. Το workshop
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συν-έργειας/συν-εργασίας, με αφετηρία την Περιφέρεια Τοσκάνης και θέσει θέματα σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές,
τα πιθανά κίνητρα και τις αναπτυξιακές στρατηγικές στον τομέα με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς και αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.talia.guadalinfo.es

