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2016. március 7-én megjelent a Felelősségteljes Kutatás és Innováció Eszköztár (Responsible
Research and Innovation (RRI) Toolkit), a forrásanyagok gazdag tárháza, amelynek célja „nemcsak
a világon a legjobb tudomány, hanem a világ számára a legjobb tudomány” létrehozása.

Társadalmainknak számos globális kihívással kell szembenézniük, mint például a klímaváltozás, az
egészségügy, a szennyezés vagy az erőforrások szegényessége. A tudomány hozzájárulhat ezen
problémák megoldásához. Ezzel a céllal az Európai Bizottság nemrégiben bevezette az RRI, a
Felelősségteljes kutatás és innováció fogalmát, hogy elősegítse és megkönnyítse a befogadó,
társadalom-orientált kutatást és innovációt. Ebben a kontextusban az Európai Bizottság által
finanszírozott RRI Tools projekt az online források gazdag tárházát gyűjtötte össze szerte
Európából, valamint újakat is kifejlesztett. Ez az úgynevezett RRI Eszköztár, amely segíti az
érintetteket (a kutatókat, szakpolitikai döntéshozókat, az üzleti élet és az ipar képviselőit, az
oktatókat és a civil társadalom szervezeteit) szerte Európában, hogy a Felelősségteljes kutatás és
innováció fogalmát a gyakorlatba is átültethessék. Az RRI Eszköztár 2016. március 7-től válik
nyilvánossá a http://www.rri-tools.eu címen.

Mire szolgál az RRI Eszköztár?
Az RRI Eszköztár célja annak elősegítése, hogy a kutatás és innovációs folyamatok jobb válaszokat
adhassanak a társadalom szükségleteire és igényeire. Az RRI Eszköztárat a kutatásban, szakpolitikai
döntéshozatalban, az üzleti életben és az iparban, az oktatásban vagy a civil szférában tevékenykedő
magánszemélyek és intézmények számára fejlesztették ki. Az Eszköztár olyan témákkal foglalkozik,
mint a nyílt hozzáférés, a társadalmi nemek szerepe a tudományban, az etika, a
természettudományos oktatás, az irányítás, valamint a társadalmi elköteleződés kérdései. Az
Eszköztár az alábbi címen érhető el: http://www.rri-tools.eu.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez egyelőre az RRI Eszköztár béta verziója. A teljes verzió 2016
júliusától válik elérhetővé. További információ: http://www.rri-tools.eu/about-rri

Mi az RRI Eszköztár?
Jelen állapot szerint az RRI Eszköztár 365 forrásanyagot tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak
projektek tervezéséhez és ösztönzéséhez, valamint a felelős kutatás és innováció témájában való
jártasság megszerzéséhez. A források a következők:
•

inspiráló gyakorlatok;

•

kézikönyvek, útmutatók, katalógusok és online adatbázisok;

•

háttéranyagok, például prezentációk, jelentések, átfogó elemzések és páneurópai
felmérések;

•

egyéb, RRI forrásokat fejlesztő európai projektek, valamint

•

önértékelő eszköz a szakmai gyakorlatok értékelésére.

A forrásokhoz kiegészítésül videók és prezentációk mutatják be a felelősségteljes kutatás és
innováció koncepcióját, hatókörét és főbb szempontjait az érdeklődőknek.

Példák az RRI Eszköztárban található forrásanyagokra

•

Eszköz: Akciókatalógus

Az Engage2020 projekt keretében kifejlesztett Akciókatalógus (http://actioncatalogue.eu/) egy
eszközkatalógus, amely többek között a kutatókat és szakpolitikai döntéshozókat támogatja abban,
hogy megtalálják a befogadó (inkluzív) kutatás legjobb módszereit. Az adatbázisban 57 különféle
módszer található, így az eszköz világos áttekintést nyújt az Ön projektjéhez illő módszerekről.
•

Projekt: Res-AGorA

A Res-AGorA projekt (http://res-agora.eu/) az RRI számára normatív és átfogó irányítási
keretrendszert hozott létre. A keretrendszer létrehozásához többek között sor került az RRI
vizsgálatára több, a kulcsszereplőket felvonultató, különböző technológiai területen átívelő
esettanulmányon, valamint számos, az érintettek bevonását célzó workshopon keresztül.
•

Inspiráló gyakorlatok: EPSRC

A Mérnöki és Fizikai Tudományok Kutatási Tanácsa (The Engineering and Physical Science Research
Council, EPSRC), az Egyesült Királyság egyik legnagyobb kutatásfinanszírozója elfogadott egy felelős
kutatásra vonatkozó keretrendszert, amelyben szerepel az „AREA folyamat”, azaz az előrejelzés,
reflexió, elköteleződés és cselekvés folyamata (Anticipate, Reflect, Engage and Act), hogy segítse a
kutatókat a munkájukat érintő vagy abból fakadó társadalmi problémák felismerésében
(https://www.epsrc.ac.uk/research/framework/area/). Ennek eredményeképpen az EPRSC által
támogatott kutatóktól elvárják, hogy az általuk végzett munka legyen felelős, és reflektáljon a
társadalmi problémákra.

•

Könyvtár: Nyerjünk a Horizon2020 pályázatokon az Open Science (Nyitott Tudomány)
segítségével!

Az Open Science eszközöket és az átláthatóságot, reprodukálhatóságot, disszeminációt és
tudástranszfert szolgáló munkafolyamatokat kínál a kutatók számára. Ez a tájékoztató
(https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/927.pdf) bemutatja, hogyan képes az
Open Science optimalizálni egy Horizon2020 projektértékelést. Segít megírni a társadalmi hatásokról
szóló részt olyan módon, hogy az választ adjon átfogó szakpolitikai célokra és kezdeményezésekre,
emellett tippeket ad a kutatási eredmények hatékony kommunikációjára mind a felhasználók, mind
pedig a piac felé.
Az RRI Eszköztár interaktív forrásanyag a közösség számára
Az RRI Eszköztár dinamikus forrásanyag, amely nyitva áll a növekvő európai Gyakorlatok Közössége
(European Community of Practice) előtt. Ha csatlakoznak a közösséghez, a felhasználók részt
vehetnek

a

vitafórumokban

és

támogatást

kaphatnak

más

szakemberektől.

Emellett

hozzájárulhatnak az Eszköztár továbbfejlesztéséhez oly módon, hogy feltöltik oda saját eszközeiket és
forrásanyagaikat: www.rri-tools.eu/registration

Hogyan jött létre az RRI Eszköztár?
Az RRI Eszköztárat egy, az RRI Tools projektben részt vevő 26 szervezetből álló konzorcium hozta
létre. Az RRI Eszköztárat a konzorcium előzetes jelentései készítették elő. A projekttagok 24 európai
országból 400 résztvevő bevonásával, 27 workshop során vázolták fel az érintett csoportok
felelősségteljes kutatással és innovációval kapcsolatos szükségleteit, korlátait és elvárásait. Ez az első
konzultációs fázis és a jó gyakorlatok összegyűjtése vezetett az RRI minőségi kritériumok
meghatározásához, valamint egy 31 inspiráló európai RRI gyakorlatot tartalmazó katalógus
létrehozásához. Mindkettő az alábbi címen érhető el: http://www.rri-tools.eu/workplan-deliverables.
Így alakult ki az Eszköztár. Az Eszköztár több mint 300 forrásanyagát az RRI Tools projekt résztvevői
választották ki, európai partnereik segítségével. Az RRI Eszköztár dinamikus és részvételen alapul,
nyitva áll a közösség számára, hogy bárki feltölthesse és bemutathassa saját jó gyakorlatát.

RRI Tools központok: páneurópai támogatói hálózat a felelősségteljes kutatás és innováció
szolgálatában
Európa-szerte 30 országban 19 helyi RRI központ áll rendelkezésre, hogy a területen tevékenykedő
intézményeket és magánszemélyeket megismertesse a felelősségteljes kutatással és innovációval. Az
RRI központok listája itt található: http://www.rri- tools.eu/who-we-are. Lépjen kapcsolatba az Ön
RRI központjával, melyek listáját itt is megtalálja:

Ország

Szervezet

Város

Kapcsolattartó

Ausztria és
Szlovénia
Belgium és
Luxemburg

Zentrum für Soziale
Innovation

Bécs

Gorazd Weiss weiss@zsi.at

King Baudouin Foundation

Brüsszel

Sara Heesterbeek heesterbeek.s@kbs-frb.be

Bulgária és
Románia

The Ruse Chamber of
Commerce and Industry
Association

Ruse

Milen Dobren milen@rcci.bg

Csehország

Techmania Science Center

Plzen

Dánia

Experimentarium

Koppenhága

Észtország,
Litvánia és
Lettország

AHHAA Science Center

Tartu

Franciaország

Science Animation Midi
Pyrénées

Toulouse

Németország

Bonn Science Shop

Bonn

Görögország és
Ciprus

Ellinogermaniki Agogi

Pallini

Magyarország

Mobilis Science Center

Győr

Írország

Science Gallery

Dublin

Olaszország és
Svájc

Fondazione Cariplo

Milánó

Hollandia
Lengyelország
Portugália

Athena Institute, Free
University of Amsterdam
Foundation for Polish
Science
Ciencia Viva - Agencia
Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica

Katerini Polak Dalasova
katerini.dalasova@techmania.cz
Sheena Laursen
sheenal@experimentarium.dk
Liina Vaher liina.vaher@ahhaa.ee
Malvina Artheau
malvina.artheau@science-animation.org
Norbert Steinhaus
norbert.steinhaus@wilabonn.de
Angelos Lazoudis angelos@ea.gr
dr. Dőry Tibor
dory.tibor@mobilis-gyor.hu
Jane Chadwick
jane.chadwick@sciencegallery.com
Valentina Amorese
valentinaamorese@fondazionecariplo.it

Amszterdam

Frank Kupper f.kupper@vu.nl

Varsó

Adam Zielinski zielinski@fnp.org.pl

Lisszabon

Carlos Catalao calves@cienciaviva.pt

Spanyolország

Irsi Caixa

Barcelona

Rosina Malagrida rmalagrida@irsicaixa.es

Szerbia,
Horvátország,
BoszniaHercegovina,
Albánia és
Montenegró

Center for Promotion of
Science

Belgrád

Nemanja Dordevic
nemanja.djordjevic@cpn.rs

Svédország

Vetenskap & Allmanhet

Stockholm

Karin Larsdotter karinl@v-a.se

Egyesült
Királyság

University College London

London

Melanie Smallman m.smallman@ucl.ac.uk

Kövessen bennünket!
Az RRI Eszköztárral kapcsolatos aktuális információkért regisztráljon az RRI Tools hírlevelére:
http://www.rri- tools.eu/register

Keresse meg a helyi RRI központot, ahol további információkhoz juthat az RRI Tools projekttel
kapcsolatban: http://www.rri-tools.eu/who-we-are

Kövesse az RRI Tools projektet a közösségi médiában:
•

Facebook: http://www.facebook.com/RRI.Tools.Proiect

•

Twitter: http://twitter.com/RRITools

•

LinkedIn:

http://www.linkedin.com/groups/RRI-Tools-Fostering-ResponsibleResearch-

8111498

Az RRI Tools projektről
Az RRI Tools projektet három éven keresztül (2014-2016) az Európai Unió Kutatási és
Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogramja (FP7) támogatja. Az RRI projekt célja, hogy RRI
Eszköztár néven digitális forrásanyagokat biztosítson a felelős kutatás és innováció népszerűsítése,
oktatása, terjesztése és alkalmazása céljából. Együttműködésben az összes érintettel a projekt átfogó
célja, hogy létrehozza az európai Gyakorlatok Közösségét, amely biztosítja az Eszköztár használatát,
továbbfejlesztését és gazdagítását. Az RRI Tools projektet az Európai Kutatási Térség 30 országában
tevékenykedő 26 partnerből álló konzorcium hozta létre. A projekt koordinátora a „La Caixa"
Alapítvány (Spanyolország).
További információ: www.rri-tools.eu

Kapcsolat
Alexia Harambure
kommunikációs munkatárs
EuroScience
Email: communication@rri-tools.eu
Tel: + 33 3 88 24 72 00

