Subject: cerere de propuneri "Idei care schimba lumea: Turneul de inovare sociala al Institutului
Bancii Europene de Investitii, editia 2020

Stimate domnule presedinte

Institutul Bancii Europene de Investitii (BEI) a deschis editia a 9-a a competitiei “Social
Innovation Tournament” (SIT) – Turneul de inovare sociala, initiativa care promoveaza
idei inovatoare si recompenseaza demersurile care creeaza un impact social si asupra
mediului, acoperind proiecte dintr-o gama variata de domenii – de la educatie, sanatate si
crearea de locuri de munca pâna la tehnologii, sisteme si procese noi.

Toate proiectele concureaza pentru doua premii într-o categorie generala, iar proiectele care
abordeaza tema anului vor concura, de asemenea, pentru doua premii în categoria speciala. În
2020, premiile pentru categoria speciala vor viza proiecte care se concentreaza pe protectia
mediului (cu un accent special pe biodiversitate si conservarea ecosistemului). Doua proiecte
vor fi selectate pentru a participa la programul de antreprenoriat social INSEAD la
Fontainebleau, Franta.
Proiectele câstigatoare din ambele categorii vor primi un premiu I sau un premiu II în valoare
de 50.000 EUR, respectiv, 20.000 EUR.
Data limita pentru depunerea candidaturilor: 4 martie 2020.

Competitia este organizata în 2 runde. Prima permite tuturor celor interesati sa-si depuna
aplicatiile care vor fi evaluate de catre un juriu de experti în domeniu, atât din mediul
academic, cât si de afaceri. În urma selectiei, 15 finalisti isi vor prezenta initiativele în cadrul
unui eveniment final care, în acest an, va avea loc pe 8 octombrie, la Lisabona, Portugalia,
premiile fiind atribuite în acest context.
În calitate de membri, acestia pot beneficia de numeroase oportunitati de formare, cum ar fi (i)
Programul de scalare pentru dezvoltare - un curs de formare full-time pentru manageri, axat
pe scalare, prezentare si implicare cu investitorii (ii) SITolarships - un program de subventii
pentru inovare si (iii) ) conferinte în Europa si retele cu investitori, filantropi si fundatii de risc
care pot ajuta proiectul lor sa se extinda mai mult, pentru a explora sinergiile si
complementaritatile cu comunitatea în crestere a antreprenorilor sociali sustinuta de Institut
prin SIT; institutul sprijina si primul incubator social din nordul Portugaliei.
Proiectele trebuie sa aibe dimensiune locala, dar sa ofere solutii care pot fi replicate,
demonstrându-se astfel potentialul unui impact mare al rezultatelor.

Eligibilitate: orice persoana sau echipa dintr-un stat membru al UE, tara candidata sau
potential candidata si tara membra AELS (Asociatia Europeana a Liberului Schimb) poate
depune una sau mai multe propuneri. Sunt vizate atât entitatile non-profit, autoritatile locale,
universitatile sau scolile, cât si companiile, tinerii antreprenori sau întreprinderile sociale.
Aplicatiile pot fi depuse în engleza sau franceza, dar prezentarile din cadrul evenimentului
final vor avea loc doar în engleza.

Contact pentru detalii: institute@eib.org
Sursa de informare si documentatie pentru depunerea aplicatiei:
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/social-innovation-tournament-2/ .
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