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RRI Tools Kick-off Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου2014

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της
Ελληνογερμανικής Αγωγής συμμετέχει στο RRI Tools,
ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο
από την ΕΕ, για την προώθηση ενός μοντέλου σχέσης
επιστήμης και κοινωνίας στην Ευρώπη
Την προηγούμενη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου
RRI Tools, ενός τριετούς έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΕΕ) και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 2007-2013), για την προώθηση
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation, RRI) στην
Ευρώπη, με απώτερο σκοπό την αρμονική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ της
επιστήμης και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) είναι μια διαδικασία όπου όλοι οι κοινωνικοί
φορείς (ερευνητές, πολίτες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις) συνεργάζονται
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της έρευνας και της καινοτομίας (R&I),
προκειμένου να ευθυγραμμίσει τα αποτελέσματά που θα προκύψουν στις αξίες, τις
ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. H διαδικασία περιλαμβάνει 6
τομείς που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία (R&I): την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης, την τυπική και άτυπη διδακτική της επιστήμης, την ισότητα των
φύλων, την ηθική, την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα και την ίδια την
ερευνητική και καινοτόμα διακυβέρνηση.
Η RRI θα έχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο εργασιών Horizon 2020 (2014-2020), το νέο
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως είπε ο Philippe Galiay από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της ΕΕ κατά την
εναρκτήρια συνάντηση: «Η ‘Επιστήμη με και για την κοινωνία’, μέρος του
προγράμματος Horizon 2020 είναι η φυσική εξέλιξη του προγράμματος «Επιστήμη
στην Κοινωνία» του FP7, και η RRI διαπερνά όλο το Horizon 2020».
Το έργο RRI Tools έχει προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ και στηρίζεται στη συνεργασία 26
φορέων σε 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Θα αναπτύξει ένα καινοτόμο και
δημιουργικό σύνολο εργαλείων που θα περιλαμβάνουν πρακτικό ψηφιακό υλικό και
δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, διάδοση και εφαρμογή
της RRI. Θα απευθυνθεί και θα σχεδιαστεί από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, αλλά θα επικεντρωθεί ειδικά στους φορείς
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χάραξης πολιτικής, προκειμένου με τη σειρά τους να επηρεάσουν σημαντικά τη
μελλοντική διακυβέρνηση έρευνας και καινοτομίας. Τα εργαλεία θα αποτελούν
απαντήσεις στο συλλογικό προβληματισμό και θα στηριχθούν σε υπάρχουσες RRI
πρακτικές.
Το RRI Tools είναι ένα συνεργατικό έργο χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την αύξηση
της δημιουργικότητας και της κυριότητας της διαδικασίας. Απώτερος στόχος είναι η
δημιουργία μιας κοινότητας που θα συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους και
όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το νέο όραμα επιστημονικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. «Είμαστε βέβαιοι ότι το RRI Tools θα συμβάλει στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», βοηθώντας στη μετατροπή της έρευνας και της καινοτομίας στην
Ευρώπη σε μια διαδικασία με στόχο τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπου η
διαπραγμάτευση με την κοινωνία πρέπει να είναι απαραίτητη», λέει ο Ignasi López,
συντονιστής του προγράμματος, από το Ίδρυμα «la Caixa» (Ισπανία).
Η συμμετοχή των διαφόρων κοινωνικών μετόχων στη διαδικασία της ανάπτυξης και
της διάδοσης του Toolkit θα διευκολυνθεί από 19 Εθνικά Hubs, τα οποία θα
προωθούν την RRI σε εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου RRI Tools,
Δρ. Άγγελος Λαζούδης
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής
Εθνικός Συντονιστής Hub για την Ελλάδα και την Κύπρο
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