Към отворена наука и система от иновации, решаващи
социалните предизвикателства в нашия свят

Добре дошли в
Инструментариум за отговорни
изследвания и иновации

Очаква ви голямо разнообразие от ресурси...

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯТ
ОТГОВОРНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ?
Нашето общество все повече и повече разчита изследванията и иновациите да отговорят на
предизвикателствата на нашето време, сред които са климатичните промени, световното
здравеопазване, устойчивото развитие, недостига на ресурси и проблемите, свързани с
гарантирането на сигурността и защитата на личното пространство. В същото време, науката и
технологиите могат да създадат нови рискове и етични дилеми, с които не сме се сблъсквали преди:
те понякога водят до неочаквани резултати, противоречия и засилват социалното неравенство. За
да бъдат преодолени тези проблеми, Европейската комисия развива приоритетно концепцията
за „отговорни изследвания и иновации“ (OИИ), с цел да насърчи изследванията и иновациите
по един приобщаващ и социално ориентиран начин. В ОИИ инструментариум, ние разглеждаме
отговорните изследвания и иновации като обобщаващ термин, който събира всички участници
в изследователския и иновационния процес (изследователска и образователна общности, лица,
формиращи политиките, бизнес и индустрия, организации на гражданското общество) и покрива
три ключови аспекта:

РЕЗУЛТАТИ:

Участниците в изследователския и иновационния процес трябва да работят заедно за етично
приемливи, социално желани и екологично устойчиви продукти и услуги.

ПРОЦЕСИ:

Разнообразие и включване, предвиждане и рефлексия, отвореност и прозрачност, отзивчивост
и адаптивна промяна следва да бъдат активно търсени на всички етапи на иновационноизследователския цикъл.

КЛЮЧОВИ ПОЛИТИКИ НА ДНЕВЕН РЕД:

Необходимо е да се обърне специално внимание на следните теми:
Етика и
почтеност в
изследванията

Равнопоставеност
на половете

ОИИ инструментариумът
е ваш ...

Управление

Свободен достъп
и отворена наука

Ангажираност
на обществото

Научно
образование

Търсите обща информация по научни и социални въпроси?
Готови сте да насърчите ангажираността на множество заинтересовани
лица?
Търсите партньори, за да започнете нов проект?
Загрижени сте за интегрирането на етиката във всички фази на
иновационно-изследователския процес?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ
ОИИ ИНСТРУМЕНТИ (RRI TOOLS)?
ОИИ Инструменти е проект, осъществяван от консорциум от 26 партньора, обхващащи
30 държави от Европейското изследователско пространство, ръководен от фондация „La
Caixa” (Испания). Проектът е финансиран от Европейската комисия по Седма рамкова
програма (РП7) за срок от три години (2014-2016). Той стартира с 30 консултативни
срещи, които събраха над 400 участници в иновационно-изследователския процес,
проведени през 2014г в 24 европейски държави.
Проектът събра голям набор от онлайн ресурси в ОИИ инструментариум, за да
помогне на заинтересовани лица от цяла Европа да приложат принципа на „отговорни
изследвания и иновации“ на практика. Инструментариумът е колективен продукт и
достъпен за обществото, така че всяко заинтересовано лице може да представи своите
добри практики и ресурси, и да почерпи вдъхновение от чуждите.
През 2016г се организират 50 обучителни семинарa из цяла Европа, а ОИИ
инструментариумът ще бъде представен на много събития и конференции.

Любопитни сте да разберете колко отговорни са вашите практики?
Стремите се към гарантиран свободен достъп до изследователски
практики?
Интересувате се от обучение за концепцията ОИИ?
Искате да знаете как да насърчите равнопоставеността на половете
в процеса на вземане на решения?

ОТВОРЕТЕ
СТРАНИЦАТА

КАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ ВЪТРЕ?
ПОВЕЧЕ ОТ 400 РЕСУРСИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ПРИНЦИПИТЕ НА ОИИ.
ВДЪХНОВЯВАЩИ ПРАКТИКИ

ОИИ истории на успеха от цяла Европа, от които
да почерпите вдъхновение.
ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

До колко прилагате ОИИ принципите? Рефлектирайте
върху вашата професионална дейност и открийте
ресурсите, които съответстват на Вашите нужди.
ИНСТРУМЕНТИ

Ръководства, насоки, практически съвети и онлайн база
данни с налични ресурси.
ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Обучителни модули, включващи казуси и презентации, които
да използвате при организиране на обучителни сесии по
ОИИ.
КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Видео клипове, презентации и други материали за
запознаване и разпространяване на ОИИ принципите и
инструментариума.
ПРОЕКТИ

Други европейски проекти, които разработват ОИИ
ресурси.
БИБЛИОТЕКА

Общоинформационни документи: статии,
междусекторни анализи и много други

доклади,

С КАКВО ТОВА ЩЕ МИ ПОМОГНЕ?
ЛИЦА, ФОРМИРАЩИ ПОЛИТИКИТЕ
Сближаване на обществото и науката, чрез осъзнаване
на противоречията и откриване на решения за големите
предизвикателства, с които се сблъсква нашето общество.
Повишаване доверието в политическите решения чрез участие,
включване на ранен етап и адаптивна изследователска и
иновационна система.

БИЗНЕС И ИНДУСТРИЯ
Създаване на по-добри продукти, разширяване на пазарите
и отваряне към редица потенциални бизнес идеи следствие
на директното взаимодействие с крайните потребители.
Фокусиране върху персонализирани и съобразени с пола проучвания,
проблемно-ориентирани наука и иновации, които по-успешно да
отговорят на променящите се социални нужди.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ОБЩНОСТ
Повдигане на нови изследователски въпроси и предвиждане на бъдещи
противоречия чрез сътрудничество с различни заинтересовани лица.
Подобряване на обществения имидж на учените и привличане
на финансиране и подкрепа чрез повишаване ангажираността на
обществото с науката.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Осигуряване отчитане ефекта върху обществото в ранните
етапи
на
иновационно-изследователския
процес
чрез
споделяне на отговорността и въвличане на потребителите;
Овластяване на гражданите чрез включването им в научните
обсъждания и процеса на вземане на решения, гарантирайки
участието на слабо представените групи.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ
Подобряване начините за преподаване на наука и
повишаване на интереса към научните професии чрез
възприемане на проблемно-ориентирано обучение,
насърчаване
на
интердисциплинарността
и
свързване
на
изследвания
с
практика.
Овластяване на критично мислещите и ангажирани
граждани, правейки ги способни да дефинират
своето бъдеще чрез вземане на информирани
решения.

НАМЕРЕТЕ
ПРАКТИЧНИ РЕШЕНИЯ,
КОИТО ОТГОВАРЯТ НА
НУЖДИТЕ ВИ
Как да основете съвместна програма за научни изследвания
Как да насърчите етичността в научните изследвания
Как да създадете бизнес план, използвайки принципите на ОИИ
Как да защитите идеите на гражданското общество и да
съставите проектно предложение
Как да въведете ОИИ в работата на висшите учебни
заведения
Как да заложите равнопоставеността на половете в
изследователските предложения
Как съвместно можете да създадете изследвания, базирани
на нуждите на общността и да гарантирате нейното участие
Как да представите ОИИ в научните музеи и центрове
Как да се премине от свободен достъп до отворена наука
Как да прилагате корпоративни инструменти за социална
отговорност

…и много повече

www.rri-t

5 начина да се
включите:
Разгледайте инструментариума

Разгледайте нашите ресурси – те ще ви помогнат да създадете и осъществите вашите проекти, базирайки се на опита на предишни инициативи;

Обучавайте се по ОИИ

Използвайте нашите обучителни модули (www.rri-tools.eu/training) и
инструмент за самооценка (www.rri-tools.eu/self-reﬂection-tool).

Включете се в диалога

Участвайте в дискусионния форум (www.rri-tools.eu/forum), обменете
опит с други практици и изградете знания и умения.

Обогатете инструментариума

Качете полезни ресурси разработени от Вашата организация или от
други.

Станете посланик на ОИИ във вашата институция

Разпространете концепцията за отговорни изследвания и иновации
във вашата организация и нека тя се възползва от възможностите
на инструментариума.

tools.eu

Регистрирайте се днес в ОИИ
инструментариума
www.rri-tools.eu/registration
и се присъединете към общността!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

communication@rri-tools.eu
повече информация: www.rri-tools.eu/who-we-are

Координация: Ignasi López Verdeguer, Фондация “la Caixa”, admin@rri-tools.eu
Страни

Организация

Контакт

Австрия и Словения

Zentrum für Soziale Innovation

Gorazd Weiss
weiss@zsi.at

Белгия и Люксембург

King Baudouin Foundation

Sara Heesterbeek
heesterbeek.s@kbs-frb.be

България и Румъния

The Ruse Chamber of Commerce
and Industry Association

Milen Dobren
milen@rcci.bg

Чехия

Techmania Science Center

Katerini Polak Dalasova
katerini.dalasova@techmania.cz

Дания

Experimentarium

Sheena Laursen
sheenal@experimentarium.dk

Естония, Литва, Латвия

AHHAA Science Center

Liina Vaher
liina.vaher@ahhaa.ee

Франция

Science Animation Midi Pyrénées

Malvina Artheau
malvina.artheau@science-animation.org

Германия

Bonn Science Shop

Norbert Steinhaus
norbert.steinhaus@wilabonn.de

Гърция и Кипър

Ellinogermaniki Agogi

Aliki Giannakopoulou
giannakopoulou@ea.gr

Унгария

Mobilis Science Center

Dőry Tibor
dory.tibor@mobilis-gyor.hu

Ирландия

Science Gallery

Jane Chadwick
jane.chadwick@sciencegallery.com

Италия и Швейцария

Fondazione Cariplo

Valentina Amorese
valentinaamorese@fondazionecariplo.it

Холандия

Athena Institute, Free University
of Amsterdam

Frank Kupper
f.kupper@vu.nl

Полша

Foundation for Polish Science

Adam Zielinski
zielinski@fnp.org.pl

Португалия

Ciência Viva - Agência Nacional para
a Cultura Cientíﬁca e Tecnológica

Carlos Catalão
calves@cienciaviva.pt

Испания

IrsiCaixa

Rosina Malagrida
rmalagrida@irsicaixa.es

Сърбия, Хърватия, Босна и
Херцеговина, Албания и Черна гора

Center for Promotion of Science

Nemanja Đorđević
nemanja.djordjevic@cpn.rs

Швеция

Vetenskap & Allmänhet

Karin Larsdotter
karinl@v-a.se

Великобритания

University College London

Melanie Smallman
m.smallman@ucl.ac.uk

www.rri-tools.eu
Този проект е финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за изследвания, технологично развитие и
демонстрации по договор за финансиране № 612393

