Contacte

Àustria i Eslovènia

Zentrum für Soziale Innovation

Gorazd Weiss
weiss@zsi.at

Bèlgica i Luxemburg

King Baudouin Foundation

Sara Heesterbeek
heesterbeek.s@kbs-frb.be

Bulgària i Romania

The Ruse Chamber of Commerce
and Industry Association

Milen Dobren
milen@rcci.bg

República Txeca

Techmania Science Center

Katerini Polak Dalasova
katerini.dalasova@techmania.cz

Dinamarca

Experimentarium

Sheena Laursen
sheenal@experimentarium.dk

Estònia, Lituània i Letònia

AHHAA Science Center

Liina Vaher
liina.vaher@ahhaa.ee

França

Science Animation Midi Pyrénées

Malvina Artheau
malvina.artheau@science-animation.org

Alemanya

Bonn Science Shop

Norbert Steinhaus
norbert.steinhaus@wilabonn.de

Grècia i Xipre

Ellinogermaniki Agogi

Aliki Giannakopoulou
giannakopoulou@ea.gr

Hongria

Mobilis Science Center

Dőry Tibor
dory.tibor@mobilis-gyor.hu

Irlanda

Science Gallery

Jane Chadwick
jane.chadwick@sciencegallery.com

Itàlia i Suïssa

Fondazione Cariplo

Valentina Amorese
valentinaamorese@fondazionecariplo.it

Països Baixos

Athena Institute, Free University of
Amsterdam

Frank Kupper
f.kupper@vu.nl

Polònia

Foundation for Polish Science

Adam Zielinski
zielinski@fnp.org.pl

Portugal

Ciência Viva - Agência Nacional para a

Carlos Catalão
calves@cienciaviva.pt

Espanya

IrsiCaixa

Rosina Malagrida
rmalagrida@irsicaixa.es

Sèrbia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina,
Albània i Montenegro

Center for Promotion of Science

Nemanja Đorđević
nemanja.djordjevic@cpn.rs

Suècia

Vetenskap & Allmänhet

Karin Larsdotter
karinl@v-a.se

Regne Unit

University College London

Melanie Smallman
m.smallman@ucl.ac.uk

Cultura Científica e Tecnológica

Una gran varietat de recursos t’està esperant…

Et donem la benvinguda al
kit d'eines de Recerca i
Innovació Responsables
Cap a un sistema de ciència i innovació obert i inclusiu
que faciliti una millor governança dels reptes de la
nostra societat

QUÈ SÓN LA RECERCA I LA
INNOVACIÓ RESPONSABLES?

Organització

communication@rri-tools.eu
Més informació: www.rri-tools.eu/who -we-are

La nostra societat depèn cada vegada més de la recerca i la innovació
per fer front als reptes actuals, com ara el canvi climàtic, la salut global, el
desenvolupament sostenible, l'escassetat de recursos o els problemes de
privadesa i seguretat. No obstant això, la ciència i la tecnologia poden crear
nous riscos i dilemes ètics als quals no ens hem enfrontat abans: de vegades
condueixen a resultats inesperats i generen controvèrsia o desigualtat. Per fer
front a aquests problemes, la Comissió Europea ha impulsat el concepte de
"Recerca i Innovació Responsables" (RRI, per les seves sigles en anglès), amb
l'objectiu de fomentar una recerca i una innovació més obertes i inclusives i que
responguin millor a les necessitats i expectatives de la societat. Des del projecte
RRI Tools considerem la Recerca i la Innovació Responsables com un terme
aglutinador que inclou tots els actors vinculats a la recerca i la innovació (la
comunitat científica i l’educativa, responsables de polítiques, sector empresarial
i indústria, i entitats de la societat civil) i que cobreix tres aspectes fonamentals:

Aquest projecte ha rebut el finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca i el desenvolupament
tecnològic en virtut de l’acord de subvenció núm. 612393.

www.rri-tools.eu
Països

Coordinació: Ignasi López Verdeguer, Fundació "la Caixa", admin@rri-tools.eu

CONTACTA AMB NOSALTRES

QUÈ ÉS EL PROJECTE RRI TOOLS?
El projecte RRI Tools, encapçalat per la Fundació "la Caixa", el coordina un consorci
format per 26 socis de 30 països de l'Espai Europeu de Recerca. A Espanya, el Hub
nacional és impulsat des d’IrsiCaixa. El projecte ha rebut finançament de la Comissió
Europea durant un període de tres anys (2014-2016) i s'engloba en el Setè Programa
Marc (FP7). Va començar amb 30 tallers de consulta i deliberació en què es van
reunir més de 400 actors de recerca i innovació en 24 països d'Europa el 2014.
El projecte ha recopilat una gran quantitat de recursos en línia, inclosos en el kit
d’eines d’RRI, per ajudar els actors socials de tota Europa a posar en pràctica l’RRI.
Es tracta d’un kit d'eines col·laboratiu que actualment està obert a la comunitat de
pràctica del projecte, de manera que tots els actors estan convidats a compartir les
seves pràctiques i els seus recursos i a inspirar-se amb els dels altres.
Durant el 2016, s’estan organitzant 50 tallers de formació a tota Europa i el projecte
RRI Tools estarà present en nombrosos esdeveniments i conferències.

RESULTATS:
Els actors vinculats a la recerca i la innovació han de treballar conjuntament
per poder proporcionar productes i serveis èticament acceptables, socialment
desitjables i ambientalment sostenibles.

PROCESSOS:
Durant totes les etapes del cicle de recerca i innovació, cal buscar activament la
diversitat i la inclusió, l'anticipació i la reflexió, l'obertura i la transparència, i la
capacitat de resposta i el canvi adaptatiu.

AGENDES POLÍTIQUES CLAU:
Cal abordar específicament els temes següents:

Accés obert i
ciència oberta

Igualtat de
gènere

Governança

Ètica i integritat de la
recerca

EL KIT
D’EINES
D’RRI ÉS
TEU…

Participació
ciutadana

Educació
científica

Busques informació de referència sobre temes científics i socials?
Vols fomentar la participació de diversos actors socials?
Busques col·laboradors per iniciar nous projectes?
T’interessa integrar l'ètica en totes les fases del procés de recerca i
innovació?

Tens curiositat per saber com de responsable és la teva pràctica?
Vols integrar l'accés obert a les pràctiques de recerca?
T’interessa la formació sobre el concepte d’RRI?
Vols saber com pots promocionar la igualtat de gènere en la
presa de decisions?

OBRE LA
PÀGINA!

QUÈ HI TROBARÀS?

QUINS BENEFICIS T’APORTARÀ L’RRI?

MÉS DE 400 RECURSOS PER IMPLEMENTAR L’RRI:
PRÀCTIQUES INSPIRADORES

Casos d'èxit d’RRI de tot Europa en els quals inspirar-se.
EINA D'AUTOREFLEXIÓ

Fins a quin punt poses en pràctica l’RRI? Reflexiona sobre la teva
pràctica professional i troba els recursos que millor s'adaptin a
les teves necessitats.
EINES

Manuals, guies, tutorials i bases de dades de recursos en línia.

RESPONSABLES DE POLÍTIQUES
Apropar la ciència a la societat i trobar solucions per als grans
desafiaments a què s’enfronta la nostra societat.
Augmentar la confiança en les decisions polítiques a través de la
participació, el compromís des de l’inici i els sistemes de recerca i
innovació amb capacitat de resposta.

SECTOR EMPRESARIAL I INDÚSTRIA
Generar millors productes, ampliar el mercat i obrir un ventall de
noves idees sobre negocis potencials a través de la participació
directa amb els usuaris finals.
Millorar la recerca personalitzada i amb perspectiva de gènere, la
ciència orientada a problemes, i les innovacions que millor s’adaptin
als canvis en les necessitats de la societat.

COMUNITAT CIENTÍFICA

MATERIALS DE FORMACIÓ

Mòduls de formació que inclouen materials per l'estudi de casos
i presentacions, que podreu utilitzar per organitzar sessions de
formació sobre l’RRI.

Plantejar noves preguntes de recerca i anticipar futures controvèrsies
a través de la col·laboració amb diversos actors socials.
Millorar la imatge pública dels científics i obtenir fons i suport
augmentant les oportunitats d'implicar la societat en la ciència.

MATERIALS DE COMUNICACIÓ

Vídeos, presentacions i altres materials per adquirir
coneixements i difondre l’RRI i el kit d'eines d’RRI.
PROJECTES

Altres projectes europeus que han desenvolupat
recursos d’RRI.

ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL
Assegurar-se que l’impacte social es tingui en compte des de les
primeres etapes de recerca i innovació a través de la responsabilitat
compartida i la participació dels usuaris.
Donar veu als ciutadans implicant-los en debats científics i
en la presa de decisions, i garantir la participació dels grups
infrarepresentats.

COMUNITAT EDUCATIVA

BIBLIOTECA

Documents de referència: articles, informes, anàlisis
creuades i molt més.

Millorar la l’ensenyament de les ciències i fomentar
les vocacions científiques mitjançant l'adopció d’un
aprenentatge basat en la indagació, en el foment de la
interdisciplinarietat i en la connexió de la recerca i la
pràctica.
Capacitar els ciutadans perquè siguin més crítics
i compromesos, assegurant que puguin definir el
seu futur prenent decisions informades.

TROBA SOLUCIONS
PRÀCTIQUES QUE
SATISFACIN LES TEVES
NECESSITATS

5 MANERES DE
PARTICIPAR
Consulta el kit d'eines

Com configurar conjuntament un programa de recerca

Navega pels nostres recursos: t’ajudaran a dissenyar projectes i a
posar-los en pràctica, basant-te en iniciatives anteriors.

Promoció de la integritat en la recerca
Com es crea un pla de negocis que integri els principis de l’RRI
Com defensar les idees de les entitats de la societat civil i
configurar una proposta de projecte RRI

Rep formació sobre RRI
Utilitza els nostres mòduls de formació (www.rri-tools.eu/training) i
l’eina d’autoreflexió (www.rri-tools.eu/self-reflection-tool).

Com incorporar l’RRI en les institucions d'educació superior
Integració de la igualtat de gènere en les propostes de recerca
Co-creació d’una recerca basada en la participació de la
comunitat
Com incorporar l’RRI en museus i centres científics
Com evolucionar de l’accés obert a la ciència oberta
Eines de responsabilitat social corporativa

Uneix-te al debat
Participa al fòrum de debat (www.rri-tools.eu/forum), intercanvia
experiències amb altres professionals i forma't en coneixement i
competències d'RRI.

Enriqueix el kit d’eines
Comparteix recursos útils desenvolupats per la teva organització
o per altres.

Converteix-te en ambaixador a la teva institució
Dóna a conèixer la Recerca i la Innovació Responsables a la teva
organització i aprofita el kit d’eines.

Registra’t al kit d’eines d’RRI
www.rri-tools.eu/registration

. . . i molt més

i uneix-te a la comunitat!

www.rri-tools.eu

