Αθήνα, 20.06.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο ευρωπαϊκό έργο «Mainstreaming Responsible

Innovation in European S3 – “MARIE”» (Ενσωμάτωση της Υπεύθυνης Καινοτομίας
στην

Ευρωπαϊκή

Στρατηγική

Έξυπνης

Εξειδίκευσης)

στο

πλαίσιο

του

διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: «Interreg Europe 2014-2020»

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Mainstreaming

Responsible Innovation in European S3 – “MARIE”»

στο πλαίσιο του

διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: «Interreg Europe 2014-2020»

To έργο “Marie” στοχεύει στο να αναγάγει την έννοια της Υπεύθυνης Έρευνας και
Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation - RRI), σε ένα εργαλείο
περιφερειακής ανάπτυξης. Ο όρος «Υπεύθυνη» χρησιμοποιείται για να καταδείξει
την κοινωνική συνιστώσα που πρέπει να συνοδεύει τις έννοιες της έρευνας και της
καινοτομίας.

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας,
το έργο MARIE προτείνει τρεις κατηγορίες υποστηρικτικών δράσεων:
-

Πρωτοβουλίες «Τετραπλού Έλικα» (“Quadruple Helix initiatives”) για την
εκτίμηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή δράσεων καινοτομίας μέσω
της συνεχούς διεπαφής ενδιαφερόμενων μερών από τέσσερις κατηγορίες
(ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρηματικός τομέας, κοινωνία των πολιτών,
δημόσιες αρχές).

-

Ανοιχτή Καινοτομία (“open innovation”) μέσω της χρήσης εσωτερικών αλλά
κυρίως εξωτερικών και άμεσα διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης για την
ενθάρρυνση και τον λεπτομερέστερο σχεδιασμό των δράσεων Υπεύθυνης
Έρευνας και Καινοτομίας.

-

Δράσεις και εργαλεία πληροφόρησης (“information and tools”) για την
προώθηση της έννοιας της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας.

Η επίτευξη των στόχων του έργου MARIE περιλαμβάνει τα ακόλουθα
βήματα/δραστηριότητες:


Δραστηριότητα 1: Ανάλυση παρούσας κατάστασης



Δραστηριότητα 2: Σύνδεση Καλών Πρακτικών με τοπικές προτεραιότητες



Δραστηριότητα 3: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τις Περιφέρειες και Έλεγχος
Εφικτότητας



Δραστηριότητα 4: Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης



Δραστηριότητα 5: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

Το σχήμα αποτελείται από εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την
Φινλανδία, την Γερμανία, την Γαλλία και την Ρουμανία .

Το έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από 01/01/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Δεκέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Marie» έχουν μέχρι
στιγμής διοργανωθεί 2 διακρατικές συναντήσεις των εταίρων, στην Ιταλία τον Φεβρουάριο
του 2017 και στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2017.

Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
διοργάνωσε στις 24 Μαΐου, την εναρκτήρια εκδήλωση για την διάχυση του έργου και των
στόχων του. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για την
έννοια του RRI, τους στόχους του έργου και Καλές Πρακτικές εφαρμογής της προσέγγισης
RRI σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και η δημιουργία ενός δικτύου τοπικών εμπλεκόμενων
φορέων (Local Stakeholder Group) που θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του έργου
MARIE και θα συντελέσει στην εξάπλωση της έννοιας της Υπεύθυνης Έρευνας και
Καινοτομίας (RRI) στην περιφέρεια και την αξιοποίηση της ως εργαλείο περιφερειακής
ανάπτυξης.

Η συμμετοχή στο Local Stakeholder Group ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με εκπροσώπους από
το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής, την Ειδική Γραμματεία
Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, την Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής καθώς και εκπροσώπους δικτύων Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

