Simulirano množično financiranje
(Simulated Crowdfunding)
Imate idejo za znanstveno raziskovanje, vendar nimate sredstev za to?
Ali potrebujete finančno podporo pri izvajanju raziskav?
Ali želite izvedeti več o crowdfundingu in kako ga uporabiti za svoje potrebe?
Vabimo vas k sodelovanju na mednarodnem tekmovanju "Simulirano množično financiranje".

Zakaj je vredno sodelovati?
Ker lahko na platformi SCIP oddate idejo za raziskovalni project: SYNERGY
Zberite denar za svoj
znanstveni projekt

Pridobite povratne
informacije o projektu v
zgodnji fazi razvoja

Povečajte ozaveščenost
drugih o svoji raziskovalni in
znanstveni ideji

Neposredno komunicirajte z
vlagatelji

Začetnik kampanje

Povečajte možnosti za
uspešno izvedbo svoje
rešitve
Osvojite bon (vavčer) v
vrednosti do 2.000 EUR (za
svetovanje, usposabljanje,
pravne storitve itd.)

investitor

Preizkusite svojo crowdfunding kampanjo na platformi
SCIP in izvedite več o crowdfundingu. V okviru
delavnice bodo udeleženci imeli priložnost vlagati v vaš
projekt.
Ekipa SYNERGY bo podelila 5 bonov (vavčerjev) med
vsemi mednarodnimi projekti, ki so dosegli svoj
proračun.

Sodelujte v delavnicah simuliranega množičnega
financiranja SYNERGY in vlagajte simulirana sredstva v
najboljše ideje. Izkoristite priložnost, da vidite, kako
deluje crowdfunding, kako ga lahko uporabljate v svoji
organizaciji in kako ga lahko uporabljate.

Razvijamo platformo SCIP (Synergic Crowd Innovation Platform) za povečanje ozaveščenosti o alternativnih
metodah financiranja kot del pilotne akcije simuliranega množičnega financiranja. Znanstvenikom, študentom,
organizacijam in ustanavljanjem želimo pomagati pri financiranju raziskav s pomočjo crowdfundinga.
Veseli bomo, če do 2. februarja 2020 prijavite svojo kampanjo za raziskovalni projekt. Kampanja bi morala biti
opisana v angleščini in zajeti naslednja vprašanja:
• inkrementalne tehnologije in 3D tiskanje
• procesi in materiali, povezani z mikro- in nanotehnologijami
• industrija 4.0

kontakt: matej.mrak@ijs.si

Simulirane delavnice množičnega financiranja
Termin: 13.02.2020, 09:00 -14:00
Kraj delavnice: IJS, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, sejna soba IJS (usmerjevalne table bodo ob
vhodu v glavno stavbo IJS.

Registracija do 10. februarja 2020 preko e-maila: matej.mrak@ijs.si
Udeležba na srečanju je brezplačna. Število mest je omejeno - odloči vrstni red prijav.
Če imate vprašanja, se obrnite na: matej.mrak@ijs.si oz. tel.: 01/477-3287

Na delavnici bodo udeleženci lahko spoznali:
•

množično financiranje,

•

nova orodja za podporo množičnega financiranja projektov, možno bo

•

raziskati in preizkusiti ta orodja med simulacijo,

•

možnosti uporabe množičnega financiranja za vaše potrebe,

•

Sinergična platforma za inovacije (SCIP) in njihova uporaba.

Delavnico bodo vodili člani ekipe SYNERGY

V okviru projekta SYNERGY smo zgradili mednarodno platformo za inovacije
Synergic Crowd in ustvarili okolje, ki temelji na načelih odprte inovacije. Platforma
omogoča organizacijo crowdfunding kampanj za raziskovalne in razvojne projekte
(vključno z novimi izdelki), pa tudi reševanje težav podjetij, ki temeljijo na
crowdsourcingu in microworkingu. Platforma ima tudi funkcionalnost izmenjave
infrastrukture, kompetenc in virov v okolju porazdeljenega sodelovanja.

kontakt: matej.mrak@ijs.si

