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800 lidí, 450 nástrojů, 18 jazyků: Nový nástroj pro spolupráci v
zodpovědném výzkumu a inovacích je dostupný zde: www.rri-tools.eu
Nová verze nástroje zodpovědného výzkumu a inovací byla nyní spuštěna a jeho komunita dobré praxe
čítá již přes 800 členů z řad jednotlivců i institucí a to napříč celou Evropou. Online platforma byla
spuštěna projektem RRI Tools, jehož cílem je pomoci všem aktérům ve vědě a inovacích, aby jejich práce
a projekty byly více sociální, etické a udržitelné z hlediska výzev financovaných z evropských projektů.
Webové stránky nabízí nové funkce díky spolupráci konsorcia projektu RRI Tools, které zastupuje 26
organizací z celé Evropy, externistů (external experts) a rostoucí komunity uživatelů platformy (toolkitu).
Platforma obsahuje téměř 500 položek RRI použitelných v praxi, jako jsou manuály, návody, příklady
dobré praxe, projekty, články a reporty. Aby návštěvník nalezl, co potřebuje, stránky také obsahují
několik úrovní navigace. Nejprve se návštěvník dozví, co je myšleno pod pojmem RRI a poté může
procházet platformy v závislosti na jeho konkrétních potřebách, zkušenostech apod. Všechny tyto funkce
jsou nyní k dispozici v 18 jazycích.
Tato online platforma je participativní, tzn., že návštěvník si může zde založit účet (create an account) a
připojit se ke komunitě dobré praxe (RRI Community), nahrávat zde své zdroje a účastnit se diskuzí (the
forum). Kromě toho, stránka s událostmi (events page ) a blogem (the blog) umožňuje této komunitě
držet krok s posledními událostmi a novinkami vztahující se k zodpovědnému výzkumu a inovacím.
Závěrečná konference projektu RRI Tools ( RRI Tools final conference) se bude konat 21. - 22. 11. 2016 v
Bruselu. Tato událost nabídne prostor pro diskuzi a odstartuje implementaci RRI pro jeho budoucí vývoj
za účelem otevření vědy a inovačních systémů směrem k veřejnosti. Na konferenci také proběhne
slavnostní vyhlášení European Foundations Award for Responsible Research & Innovation, sesterská
iniciativa, která definuje 3 nejlepší projekty z hlediska RRI a publikuje 15 případových studií dobré praxe
z celé Evropy. Pokud by vás konference zajímala, pošlete svůj dotaz k registraci na finalconference@rritools.eu.

7 způsobů, jak přistoupit k platformě RRI Tools
1. Úvodní strana – “What is RRI” – pomáhá všem uživatelům pochopit, jak vzniká a vyvíjí se koncept
zodpovědného výzkumu a inovací (RRI - Responsible Research and Innovation)
2. 5 stran je věnováno každému ze zúčastněných stran RRI: tvůrci politik (policy makers), výzkumníci
(research community), vzdělávací komunita (education community), podnikání a průmysl
(business and industry) a občanské společnosti (civil society organizations). Zde je vysvětleno, co
je pod pojmem RRI myšleno a je zde navržen výběr zdrojů, které by mohli pomoci individuálním
potřebám každé ze stran.
3. 6 stran je speciálně zaměřeno na klíčová témata RRI, kterými jsou: etika (ethics), genderová
rovnost (gender equality), vláda (governance), otevřený přístup (open access), zapojení
veřejnosti (public engagement) a vědecké vzdělávání (science education). Tyto stránky také
obsahují ke každému tématu doporučení na zdroje.
4. 28 how-tos stránky byly navrženy pro návštěvníka jako praktický průvodce v procházení
platformy a hledání konkrétních odpovědí a problémů, např. jak napsat podnikatelský záměr se
zakomponováním principů RRI, jak prosazovat myšlenky RRI apod.
5. Jádrem RRI Toolkit je vyhledávač the search engine umožňující uživatelům vyhledávat zdroje,
které potřebují, filtrovat podle jazyka, typu zdroje (nástroje, inspirující praxe, projektu nebo
knihovny), odborné znalosti, politické agendy, cílové skupiny zúčastněných stran a další.
6. Nástroj Self-Reflection Tool umožňuje uživatelům posoudit implementaci principů RRI v jejich
každodenní práci.
7. Školení (Training) and zdroje (Communication resources): Prostřednictvím projektu proběhlo v
roce 2016 vice jak 90 školení v celé Evropě. Jsou zde zdroje, které lze využít pro prezentace, videa
a pochopení do hloubky, co je myšleno RRI. Komunikační materiály, které jsou k dispozici stručné představení projektu, plakát, leták, které jsou k dispozici v několika jazycích zde: media
room.

Odpovědný výzkum a inovace (RRI)
Odpovědný výzkum a inovace je:


Zapojení společnosti do vědy a inovací s cílem sladit procesy a výsledky výzkumu a inovací s
hodnotami a potřebami společnosti.



Široké téma zastřešující různé aspekty vztahu mezi výzkumem a inovacemi a společností:
zapojení veřejnosti, otevřený přístup, genderová rovnost, vzdělávání, etika a vláda.



Průřezové téma v Horizon 2020, program EU pro výzkum a inovace v letech 2014-2020.

Více informací zde: http://www.rri-tools.eu/about-rri

O RRI Tools
Projekt RRI Tools probíhá ve 3 letech (2014-2016) pod vedením Evropské komise (7. Rámcového
programu). Cílem projektu je vyvinout sadu digitálních zdrojů - tzv. Toolkit a představit je v rámci
školení a šíření ve společnosti. Dále spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a vytvořit tak
společenství dobré praxe v celé Evropě, které dokáže tento nástroj (platformu) užívat, vyvíjet a
obohacovat. Projekt RRI Tools je vykonáván konsorciem 26 partnerů z více jak 30 zemí evropského
výzkumného prostoru a je koordinován španělskou nadací "La Caixa" Foundation.
Více informací zde: www.rri-tools.eu/who-we-are
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YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiXjh5T5uu2ka7NpbQkzFrA

Kontakt
Ing. Katerini Polák Dalasová
projektový manažer, Techmania Science Center o.p.s.
Email: Katerini.dalasova@techmania.cz
Tel.: + 420 734 282 707

