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Дводнeвна регионална работилница во рамките нa проектот 

WBC-RRI.NET за 

Развивање на партиципативен ко-дизајн на иницијативи за 

одговорно истражување и иновации (Responsible Research and Innovation) 

 

Проектот WBC-RRI.NET е финансиран од програмата Хоризонт 2020 и вклучува 13 партнери од 8 
земји. Главната цел е да се поттикне примена на принципите на одговорно истражување и 
иновации (ОИИ) во земјите од Западен Балкан. Принципите на ОИИ ќе дејствуваат како двигатели 
за заедничко учење и вклучување на иновации при управување на територијално ниво што 
дополнително може да доведе до подобрување на плановите за истражување и иновации, 
вклучително и постојните или претстојните стратегии за паметна специјализација (S3) во земјите од 
Западен Балкан.   

Проектот опфаќа 5 територии од Западен Балкан, и тоа: Војводина во Србија, Република Српска во 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Националниот парк Куне ван Тале во Албанија и скопскиот регион 
во нашата земја, а со намера понатаму да се пренесе влијанието и на пошироко регионално ниво. 
Идејата за реализација се фокусира на активности поврзани со ОИИ во текот на целиот проект 
(хоризонтален аспект), подигнување активни дискусии во поширокиот регион од Западен Балкан и 
насочување на сите клучни принципи на ОИИ кон една холистичка рамка. 

Покрај тоа, вертикалниот аспект во проектот е опфатен со воведување клучни иницијативи во секој 
од петте региони, кои ќе овозможат принципите на ОИИ да се вкоренат во територијалните 
екосистеми. На овој начин директно ќе се влијае врз територијалните политики за истражување и 
иновации, со истовремено задоволување на општествените потреби.  

Повеќе информации за проектот може да се најдат на веб-страница: https://wbc-rri.net/.  

https://wbc-rri.net/category/consortium/
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Развивање на партиципативен ко-дизајн на иницијативи за одговорно 
истражување и развој (Responsible Research and Innovation) 

Датум: 07.03.2022 

Регионална работилница – прв ден 

понеделник, 07.03.2022, 14:00 – 15:30 

ZOOM платформа  
14:00 – 14:05 Поздравно обраќање 
14:05 – 14:20 Основни информации за проектот WBC-RRI.NET  

Радмил Поленаковиќ 
14:20 – 14:50 Презентација на можни идни сценарија за развој и имплементација на RRI 

иницијативи во регионот 
Јана Проданова 

14:50 – 15:10 Дискусија со присутните за подобрување на презентираните сценарија 
Радмил Поленаковиќ 

15:10 – 15:20 Гласање за најобјективно сценарио 
Соопштување на резултатите 
Мила Велковска 

15:20 – 15:30 Затворање и информации за вториот ден на работилницата 
Јана Проданова 

 

Ве замолуваме да го погледнете материјалот поврзан со можните Сценарија за развој на областа за 
одговорно истражување и развој во нашата земја. 

На крајот од првата работилница ќе треба да се избере едно од понудените две сценарија кое 
дополнително ќе треба да се развие и прецизира за втората работилница. 
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Датум: 04.04.2022 

 

 

Регионална работилница – втор ден 

понеделник, 04.04.2022, 11:00 – 12:30  

ZOOM платформа 
11:00 – 11:10 Вовед во работилницата 

Радмил Поленаковиќ 
11:20 – 11:30 Заклучоци од првиот ден на работилницата 

Јана Проданова 
11:30 – 12:00 Презентација на развојот на ко-дизајнот за RRI иницијативи во регионот 

Јана Проданова 
12:00 – 12:20 Дискусија и евалуација на аспирациите во регионот 

Радмил Поленаковиќ 
12:20 – 12:30 Затворање на работилницата 

Јана Проданова 

 

 


