
 

  

 

 

 

RRI Tools тренинг: Сет алата за одговорно истраживање и иновације 

 

Поштовани/ поштована, 

 

Са задовољством Вас обавештавамо да Универзитет у Бањој Луци и Центар за промоцију науке 

из Београда реализују тренинг RRI Tools 21. децембра 2016. у Бања Луци, у просторијама 

Универзитетског предузетничког центра (објекат иза зграде Ректората) од 10 до 15 часова. 

 

Тренинг се реализује у оквиру пројекта RRI Tools (Responsible Research and Innovation Tools,  

http://www.rri-tools.eu/ ) који се финансира из ФП7 програма Европске комисије. Пројекат има 

за циљ да укаже на потребу за већим укључивањем јавности у науку, да подстакне сарадњу 

између свих актера у процесу истраживања и иновација (истраживачка заједница, организације 

цивилног друштва, образовна заједница, креатори политика, привреда и индустрија) и да свим 

актерима пружи практичне алате како да свој рад ускладе са потребама друштва на етички 

прихватљив и одржив начин.  

 

Основних 6 принципа РРИ-ја су етика истраживања, отворени приступ и отворена наука, родна 

равноправност, укљученост јавности, научно образовање и одговорно управљање. РРИ је 

концепт имплементиран од стране Европске Комисије као кровна платформа за све фондове, а 

посебно за Хоризонт 2020, те је познавање и поштовање РРИ принципа од велике важности 

приликом аплицирања за средства из европских фондова. 

 

Циљеви тренинга су:  

 упознавање са различитим аспектима РРИ концепта и све већим захтевима за 

имплементирање РРИ принципа у пракси;  

 пружање практичних смерница за реализацију РРИ принципа - упознавање са РРИ 

Тоолс платформом и њеним могућностима;  

 међусобно упознавање и умрежавање истраживача из друштвених и хуманистичких 

наука ради размене искустава аплицирања и учествовања на европским пројектима и 

даље сарадње. 

 

Тренинг је намењен свим актерима у процесу научног истраживања и иновација, посебно 

истраживачима и докторандима, образовној заједници и организацијама цивилног друштва 

заинтересованих за РРИ идеју и аплицирање за средства из европских фондова. 

 

Позивамо Вас да узмете учешће у тренингу и пријавите се попуњавањем пријаве на следећем 

линку: https://goo.gl/forms/2MK0pe4HEIRrRNbl2  најкасније до 19. децембра до 14 часова. 

Максималан број учесника на тренингу је 25. 

 

Тренинг је без котизације. За учеснике из других градова биће покривени путни трошкови 

доласка на тренинг.  

За сва питања можете нам се обратити на: kandjelkovic@cpn.rs и  andjela.lalovic@gmail.com 
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