RIS4CIVIS: Research and Innovation Strategy for CIVIS
Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για το CIVIS
Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS στην Έρευνα και την
Καινοτομία.
Το έργο “RIS4CIVIS” θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ενιαίας
στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία θα υιοθετηθεί και θα
εναρμονιστεί στα πλαίσια της νέας δομής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου το οποίο θα προκύψει από τη Συμμαχία CIVIS.
Το “RIS4CIVIS” θα αποτυπώσει, θα καταγράψει και θα αναλύσει τις
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας – καθώς και τις κοινές
ερευνητικές υποδομές των 7 πανεπιστημίων εντός του δικτύου CIVIS.
Το έργο διάρκειας 3 ετών και προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος «Science with and for Society» «Ορίζοντας 2020» και
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παζλ τόσο για τη δημιουργία των
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όσο και του ίδιου του CIVIS.
Το “RIS4CIVIS” μέσα από την υλοποίηση 6 Ενοτήτων Εργασίας & των
Modules που αποτελούν βασικούς πυλώνες και προτεραιότητες του
έργου αλλά και της εν γένει στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
επιτρέψει στη Συμμαχία CIVIS να ενώσει την τεχνογνωσία των μελών
της και να προετοιμάσει το δρόμο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου.
Ενσωμάτωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας.
Προκειμένου το CIVIS να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική Έρευνας και
Ανάπτυξης που θα βασίζεται στη αλληλοσυμπλήρωση των δυνάμεων των χωρών που
συμμετέχουν. Αυτή η στρατηγική, θα συμβάλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών
εμποδίων, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη διακρατική συνεργασία. Σκοπός είναι η
δημιουργία ενός κοινού πλαισίου εντός του οποίου θα ευθυγραμμιστούν οι
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της μελλοντικής δομής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου.
Η στρατηγική του έργου “RIS4CIVIS” θα έχει ως στόχο:
 Να ληφθεί υπόψη ο σημαντικός ρόλος που παίζουν τα
πανεπιστήμια, η βιομηχανία, η κυβέρνηση, η κοινωνία των
πολιτών και το περιβάλλον στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
(Μοντέλο Quintuple Helix).
 Να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη Δήλωση Αποστολής της
Συμμαχίας CIVIS, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής
αποστολής και της εκπαιδευτικής διάστασης.
 Να ενισχύσει τη συνεργασία και τα αποτελέσματα που έχουν
επιτευχθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Συμμαχίας CIVIS.
 Να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις, αλλά
και να συμβάλει στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης
(Sustainable Development Goals), στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και στην επίτευξη της
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Παράλληλα, θα κληθεί






να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που
εγείρει η πανδημία COVID-19 και θα ενισχύσει το ρόλο που
αναμένεται να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια στην
καταπολέμηση των επιδημιών, στην ενίσχυση της
ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας των κοινωνιών, στη
ψηφιοποίηση, στην τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα
δεδομένα. Θα λάβει επίσης υπόψη και τις υπόλοιπες πολιτικές
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις
ακόλουθες μελλοντικές κανονιστικές και νομικές αλλαγές (π.χ.
ανακοινώσεις για τη βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία, κ.λπ.).
Να ενσωματώσει τις νέες προκλήσεις όταν αυτές αναδύονται.
Να ενσωματώσει τον επερχόμενο κύκλο του Ευρωπαϊκού
Ερευνητικού χώρου σε συνέργεια με το νέο κύκλο του χώρου
της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Να συμπεριλάβει τη νέα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Αφρικής – ιδίως τη διάσταση της Έρευνας και της
Καινοτομίας.
Να ανανεώσει τη διεθνή συνεργασία (και ανταγωνισμό) με τις
άλλες βιομηχανικές χώρες σε διεθνές επίπεδο.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Συμμαχίας
CIVIS μέσω των «Ενοτήτων Εργασίας και των Modules».
Το έργο “RIS4CIVIS” θα ενσωματώσει τις ακόλουθες διαστάσεις ως
βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των
πανεπιστημίων.
Ενότητα 1: Κοινές Στρατηγικές Έρευνας & Καινοτομίας.
Ενότητα 2: Κοινή Χρήση Υποδομών.
Ενότητα 3: Ενίσχυση της συνεργασίας Ακαδημαϊκής Κοινότητας
Επιχειρήσεων.
Ενότητα 4: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
Ενότητα 5: Ενσωμάτωση της Ανοικτής Επιστήμης.
Ενότητα 6: Ενσωμάτωση πολιτών και κοινωνίας.
Διευρύνοντας τους ορίζοντες του μέλλοντος.
Για καθεμία από τις παραπάνω έξι «Ενότητες Μετασχηματισμού
(Modules)», θα:





Καθοριστεί, μέσω εντατικών σημείων αναφοράς, η τρέχουσα
κατάσταση σε ολόκληρη τη Συμμαχία CIVIS και θα οριστεί το
ιδανικό τελικό σημείο.
Προσδιοριστούν χάρτες πορείας (Roadmaps) για την επίτευξη
των τελικών στόχων – σημείων αλλά και για την άρση νομικών,
κανονιστικών, χρηματοοικονομικών ή άλλων εμποδίων σε
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
Εφαρμοστούν χάρτες πορείας που θα βασίζονται σε μελέτες
περιπτώσεων, που παράλληλα θα ελέγχονται και θα
επικυρώνονται.

Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν σε καθεμία από αυτές τις
δραστηριότητες, θα τροφοδοτήσουν τη συνεχή ανάπτυξη της
Στρατηγικής Έρευνας & Καινοτομίας της Συμμαχίας CIVIS.
Θα γίνει σύνθεση των έξι χαρτών πορείας (Roadmaps), των μελετών
συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking), καθώς και των
περιπτωσιολογικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, με
σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου θεσμικού μετασχηματισμού CIVIS,
που θα χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης και για άλλα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνεργασία
Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και για το σχεδιασμό μελλοντικών
προγραμμάτων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Για περισσότερες
επικοινωνήστε με:




πληροφορίες

σχετικά

με

το

«RIS4CIVIS»,

Julie Hyzewicz, RIS4CIVIS project manager: julie.hyzewicz@univamu.fr
Καθ. Νικόλαος Θωμαΐδης, Υπεύθυνος ΕΚΠΑ:
nthomaidis@chem.uoa.gr
Κατερίνα Καδένα Υποστήριξη Έργου : kkadena@chem.uoa.gr

Συγχρηματοδοτούμενο
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Ορίζοντας2020»
Το έργο RIS4CIVIS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστήμη με και για την Κοινωνία»
(SWAFS) «Horizon2020» και τα πανεπιστήμια μέλη της CIVIS.
Δήλωση αποστολής.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση αποστολής μας εδώ

