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Νέα του έργου


Το έργο MARIE βρίσκεται σε ένα σημαντικό σημείο της πορείας του, καθώς από τον Οκτώβριο
του 2017 έως και το τέλος του έτους, οι εταίροι του έργου πρόκειται να εκπονήσουν δύο
σημαντικές δραστηριότητες:
o Έρευνα για τις πρακτικές επιχειρήσεων σχετικά με την Υπεύθυνη Έρευνα και
Καινοτομία (RRI) (Enterprise Survey), με σκοπό τη χαρατογράφηση των πρακτικών
προσεγγίσεων των επιχειρήσεων σχετικά με το RRI, των αναγκών τους σχετικά με τη
στήριξη από δημόσιες και περιφερειακές αρχές, και την ανάδειξη καλών πρακτικών
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής (exchange) μεταξύ των
εταίρων του έργου.
o Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στο
έργο σε θέματα RRI (Regional RRI maturity mapping), με σκοπό την καλύτερη
ευθυγράμμιση των Καλών Πρακτικών RRI που έχουν συγκεντρωθεί με τις
πραγματικές ικανότητες και ανάγκες κάθε περιφέρειας σχετικά με την προώθηση του
RRI στις επιχειρήσεις που δρουν σε αυτή. Σε αυτή τη δραστηριότητα, η συμμετοχή
των περιφερειακών stakeholders είναι πολύτιμη!
Παράλληλα, συνεχίζεται η συγκέντρωση Καλών Πρακτικών (Good Practices) εφαρμογής RRI
από δημόσιους / περιφερειακούς οργανισμούς. Το σύνολο των Καλών Πρακτικών καθώς και
άλλες εκθέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα δημοσιοποιηθούν στην
ιστοσελίδα του έργου (https://www.interregeurope.eu/marie).





Η τρίτη Διαπεριφερειακή Συνάντηση Εργασίας (Interregional Learning Event) του έργου θα
πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2017 στην Ορλεάνη (Γαλλία). Την Τετάρτη 8
Νοεμβρίου (09:00 – 12:30), θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας,
συνεδρία Ανοιχτής Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών RRI (Open Exchange Session) που
συγκεντρώθηκαν στο έργο MARIE. Σε αυτή τη συνάντηση, η συμμετοχή stakeholders, όπως
δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τη χρηματική ή άλλης μορφής στήριξη του RRI και
επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν τη στήριξη των δημόσιων αρχών προκειμένου να
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δράσεις RRI, είναι ευπρόσδεκτη. Αν ενδιαφέρεστε να
παρευρεθείτε στην εν λόγω συνεδρία την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, μπορείτε να επικοινωνήστε
με τον κ. Χρήστο Τσανό (xtsanos@aueb.gr).
SAVE THE DATE: H δεύτερη συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου εμπλεκόμενων φορέων
(Regional Stakeholder Group) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλλούν στις ερχόμενες εβδομάδες.

Νέα για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία









H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 29 Μαΐου 2017 τα αποτελέσματα της πρώτης
αξιολόγησης (interim evaluation) του προγράμματος Horizon 2020. Σε ό,τι αφορά την
αξιολόγηση της διάστασης του RRI, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 11% των έργων που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Horizon 2020 που σχετίζονται με την έννοια του RRI
(“RRI-flagged”), με συνολική χρηματοδότηση €2,7 δισ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της
διάστασης του RRI είναι διαθέσιμα στο Annex 1 (προσβάσιμο από το παραπάνω link), σελ.
245-249.
To περιοδικό Euroscientist αφιερώνει ένα ειδικό τεύχος του στην Υπεύθυνη Έρευνα και
Καινοτομία: https://www.euroscientist.com/responsible-research-and-innovation/.
Το Συμβούλιο Ερευνών Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου
(Engineering and Physical Sciences Research Council – EPSRC) ανακοίνωσε την απόφασή του
να θεσμοθετήσει ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στον
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Observatory for Responsible
Research and Innovation in ICT – ORBIT). Το Παρατηρητήριο ORBIT θα προσφέρει τη
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, δικτύωσης και απόψεων σχετικά με την έρευνα στον
τομέα ΤΠΕ.
Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, 16:30 – 18:00 (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Αίθουσα Τελετών) θα πραγματοποιηθεί
δημόσια εκδήλωση του ερευνητικού έργου ENERI (European Network of Research Ethics and
Research Integrity) με προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Μίλτο Λαδίκα (Karlsruhe Institute of
Technology) και τίτλο διάλεξης «Μπορεί ένα παγκόσμιο σύστημα ηθικής να οδηγήσει σε
αξιόπιστη και υπέυθυνη έρευνα;». Θα ακολουθήσει συζήτηση από panel ειδικών.
Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μία πανευρωπαίκή δραστηριότητα που διεξάγεται κάθε
χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου και έχει ως στόχο να εξοικειώσει το κοινό
με τον κόσμο της έρευνας. Ανταποκρίνεται κατά συνέπεια σε δύο από τις βασικές διαστάσεις
της έννοιας του RRI, δηλαδή στη Συμμετοχή του Κοινού (Public Engagement) και στην
Εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες (Science Education). Η Βραδιά του Ερευνητή
διοργανώνεται φέτος την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

