Pentru o ştiinţä deschisă şi un sistem de inovare
care se adresează provocărilor lumii în care trăim

Bine aţi venit în Setul de
Instrumente de Cercetare şi
Inovare Responsabile

O bogăţie de resurse vă aşteaptă…..
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CE CONŢINE?
PESTE 400 DE RESURSE NECESARE
IMPLEMENTĂRII CIR:
PRACTICI DE URMAT

Poveşti europene de succes ale CIR, care să vă
inspire
INSTRUMENTE DE AUTO-EVALUARE

În ce măsură vă încadraţi în proﬁlul CIR? Reﬂectaţi asupra
propriei practici profesionale si găsiţi acele resurse care să vi
se potrivească
INSTRUMENTE

Manuale, ghiduri, îndrumare practice şi baze de date online
privitoare la resurse
MATERIALE DE FORMARE

Module de formare, inclusiv demonstraţii şi prezentări pe care le
puteţi folosi în organizarea sesiunilor de instruire CIR
MATERIALE DE COMUNICARE

Materiale video, prezentări precum şi alte materiale prin care
să achizitionaţi şi diseminaţi cunoştinţe referitoare la CIR şi
Setul său de Instrumente
PROIECTE

Alte proiecte europene care au dezvoltat resurse CIR
BIBLIOTECĂ

Documente de bază: articole, rapoarte, analize comparative şi
multe altele

CARE SUNT BENEFICIILE MELE?
DECIDENŢI POLITICI
Aduceţi ştiinţa mai aproape de societate prin înţelegerea controverselor
şi găsiţi soluţii pentru provocările uriaşe cu care se confruntă societatea
noastră.
Sporiţi încrederea în deciziile politice prin participare, angajare timpurie
şi sisteme de cercetare şi inovare care să răspundă cerinţelor.

AFACERI ŞI INDUSTRIE
Generaţi produse superioare, extindeţi pieţele şi iniţiati o serie de idei noi
pentru posibile afaceri, alături de utilizatorii ﬁnali.
Dezvoltaţi cercetarea personalizată şi orientată spre gen, cea orientată
spre problemă şi inovarea care se potriveşte cel mai bine modiﬁcării
nevoilor sociale.

COMUNITATE DE CERCETARE
Puneţi noi probleme de cercetare şi anticipaţi controversele, prin mijlocirea
colaborării cu grupuri interesate cât mai diverse
Imbunătăţiţi imaginea publică a oamenilor de ştiinţă şi câştigaţi ﬁnanţare
şi sprijin prin sporirea şanselor societăţii de a se implica în ştiinţă

ORGANIZAŢII ALE SOCIETĂŢII CIVILE
Asiguraţi-vă că impactul social este avut în vedere încă din primele
etape ale CI, printr-o responsabilizare comună şi prin implicarea
utilizatorului
Acordaţi puteri sporite cetăţenilor, implicându-i în dezbaterile şi deciziile
ştiinţiﬁce, garantând astfel participarea grupurilor sub-reprezentate

COMUNITATE EDUCAŢIONALĂ
Îmbunătăţiţi felul de a preda ştiinţa şi dezvoltaţi vocaţiile ştiinţiﬁce,
prin adoptarea educaţiei bazate pe interogare, încurajarea
interdisciplinarităţii şi prin legarea cercetării de practică.
Încurajaţi manifestările cetăţeneşti mai critice şi angajate,
asigurându-le capacitatea de a-şi deﬁni viitorul prin
luarea unor decizii informate

GĂSIŢI SOLUŢIILE
PRACTICE CARE VIN
ÎN ÎNTÂMPINAREA
NEVOILOR DVS.
Stabilirea în colaborare a unui program de cercetare
Promovarea integrităţii în cercetare
Întocmirea unui plan de afaceri care să includă principiile CIR
Militarea pentru ideile organizaţiilor civile şi întocmirea de
propuneri de proiect
Includerea CIR în cadrul instituţiilor de educaţie
Includerea egalităţii de gen în propunerile de cercetare
Crearea unei cercetări participative bazate pe comuniune
Încorporarea CIR la nivelul muzeelor şi centrelor ştiinţiﬁce
Parcurgerea drumului de la acces deschis la ştiinţa deschisă
Instrumente corporative de responsabilizare socială

…şi multe altele

www.rri-t

5 MODALITĂŢI DE A
VĂ ANGAJA
Cercetaţi Setul de Instrumente

Treceţi în revistă resursele: vă vor ajuta să vă concepeţi şi realizaţi
proiectele, sprijinindu-vă pe iniţiative anterioare

Instruiţi-vă în domeniul CIR

Apelaţi la modulele noastre de instruire (www.rri-tools.eu/training) şi
instrumentele de auto-evaluare (www.rri-tools.eu/self-reﬂection-tool).

Alăturaţi-vă discuţiei

Participaţi la forumul de discuţii (www.rri-tools.eu/forum), faceţi schimb
de experienţă cu alţi profesionişti,
punând astfel bazele cunoaşterii şi competenţei

Îmbogăţiţi Setul de Instrumente

Incărcaţi resursele utile dezvoltate de organizaţia Dvs sau de către
altele.

tools.eu

Deveniţi un ambasador al instituţiei Dvs.

Militaţi pentru Cercetare şi Dezvoltare Responsabile în cadrul
organizaţiei Dvs. şi
permiteţi-i să beneﬁcieze de Setul de Instrumente

Semnaţi chiar azi în Setul de
Instrumente CIR
www.rri-tools.eu/egistration
şi alăturaţi-vă Comunităţii

CONTACTAŢI-NE

communication@rri-tools.eu
Mai multe informaţii: www.rri-tools.eu/who-we-are

Coordonare: Ignasi López Verdeguer, Fundaţia “la Caixa”, admin@rri-tools.eu
Ţări

Organizaţie

Contact

Austria şi Slovenia

Centrul de Inovare Socială

Gorazd Weiss
weiss@zsi.at

Belgia şi Luxemburg

Fundaţia Regele Baudouin

Sara Heesterbeek
heesterbeek.s@kbs-frb.be

Bulgaria şi România

Asociaţia Camera de Comerţ
şi Industrie Ruse

Milen Dobren
milen@rcci.bg

Republica Cehă

Centrul Ştiinţiﬁc
Techmania

Katerini Polak Dalasova
katerini.dalasova@techmania.cz

Danemarca

Experimentarium

Sheena Laursen
sheenal@experimentarium.dk

Estonia, Lituania şi Letonia

Centrul Ştiinţiﬁc AHHAA

Liina Vaher
liina.vaher@ahhaa.ee

Franţa

Science Animation Midi Pyrénées

Malvina Artheau
malvina.artheau@science-animation.org

Germania

Magazin Ştiinţiﬁc Bonn

Norbert Steinhaus
norbert.steinhaus@wilabonn.de

Grecia şi Cipru

Asociaţia germano-elena

Aliki Giannakopoulou
giannakopoulou@ea.gr

Ungaria

Centrul Ştiinţiﬁc Mobilis

Dőry Tibor
dory.tibor@mobilis-gyor.hu

Irlanda

Galeria Ştiinţiﬁcă

Jane Chadwick
jane.chadwick@sciencegallery.com

Italia şi Elveţia

Fundatia Cariplo

Valentina Amorese
valentinaamorese@fondazionecariplo.it

Olanda

Institutul Athena, Universitatea
Liberă din Amsterdam

Frank Kupper
f.kupper@vu.nl

Polonia

Fundaţia Poloneză pentru Ştiinţă

Adam Zielinski
zielinski@fnp.org.pl

Portugalia

Ciência Viva - Agenţia Naţională
pentru Cultura Ştiinţiﬁcă şi
Tehnologică

Carlos Catalão
calves@cienciaviva.pt

Spania

IrsiCaixa

Rosina Malagrida
rmalagrida@irsicaixa.es

Serbia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina,
Albania şi Muntenegru

Centrul pentru Promovarea
Ştiinţei

Nemanja Đorđević
nemanja.djordjevic@cpn.rs

Suedia

Vetenskap & Allmänhet

Karin Larsdotter
karinl@v-a.se

Regatul Unit

University College Londra

Melanie Smallman
m.smallman@ucl.ac.uk
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