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За проектот

• Тригодишен проект (01.03.2021 – 29.02.2024) финансиран од програмата
Хоризонт 2020

• Координатор: проф. д-р Горан Стојановиќ, Технички факултет, Универзитет
во Нови Сад, Србија

• Конзорциум: 13 партнери
• земји од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина,

Северна Македонија)
• земји-членки на Европска Унија (Австрија, Франција, Грција)

• Главна цел: да се зајакнат капацитетите на земјите од Западен Балкан во
поглед на истражување и иновации (Research and Innovation, R&I)



Проектен конзорциум
1. University of Novi Sad (UNS) – team leader
2. South-East European Research Centre (SEERC) 
3. European Science Foundation (ESF)
4. Centre for Social Innovation (ZSI)
5. Vojvodina ICT Cluster (VOICT)
6. Science and Technology Park Montenegro (STP MNE)
7. Knowledge, Education and Science - ZONA
8. Co-PLAN Institute for Habitat Development
9. Ministry of Tourism and Environment (MTE)
10. University of Banja Luka (UNIBL)
11. Health RTD Cluster (HRTD)
12. National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning (NCDIEL)
13. Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA)



За проектот

• Хоризонталниот аспект предвидува реализација на активности поврзани
со ОИИ (Одговорно истражување и иновации) во текот на целиот проект,
поттикнување активни дискусии и насочување на клучните принципи на
ОИИ кон една холистичка рамка (со истовремено интегрирање на
образованието, науката, економијата, итн.).

• Вертикалниот аспект предвидува вградување на принципите на одговорно
истражување и иновации (Responsible Research and Innovation, RRI) преку
воведување клучни иницијативи во секој од петте региони.

• 4 иницијативи на територијално ниво (Скопски регион, Војводина, Република
Српска, Националнен парк Куне ван Тале во Албанија)

• 1 иницијатива на државно ниво (Црна Гора)



• Родова еднаквост
• Етички принципи при 

истражување
• Научно образование (фокус на 

STEM: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics)

• Отворен пристап до научно-
истражувачки материјали и 
резултати

• Јавен ангажман
• Управување на истражувачкиот 

процес

Клучни поими за одговорно 
истражување и иновации
RRI keys



Работни пакети 
• РП1: Мапирање на екосистемите за истражување и иновации во териториите од Западен 

Балкан
• РП2: Поттикнување дијалог за улогата на ОИИ во подобрувањето на територијалните 

системи за истражување и иновации во земјите од Западен Балкан (со вклучување 
претставници од академија, индустрија, јавни институции, граѓански организации)

• РП3: Рефлексија и кодизајн на клучните иницијативи за ОИИ
• РП4: Имплементација на клучните иницијативи за ОИИ кон поефикасни и инклузивни 

екосистеми за истражување и иновации
• РП5: Одржливост и препораки за идни политики

• РП6: Евалуација и проценка на влијанието
• РП7: Комуникација и дисеминација
• РП8: Проектен менаџмент



Клучни иницијативи

Во секој регион се одредени главни
предизвици кои се соодветно поврзани
со клучните поими за ОИИ.
Предизвици во Скопскиот регион:
• одлив на мозоци, потреба да се надминат 

дигиталните предизвици и да се зголеми 
обемот на наука 
(научно образование)

• потреба за приближување кон СТЕМ, со 
особен фокус на родова еднаквост и 
вклучување граѓани од сите општествени 
групи 
(родова еднаквост)



Што е направено?

• Мапирање поврзано со истражување и иновации и стратегии за паметна 
специјализација во секоја територија 

• Основен преглед на мрежите за ОИИ во Западен Балкан
• 3 работни групи за ОИИ со претставници од секоја територија 

• Работна група 1: Родова еднаквост и етика
• Работна група 2: Образование за наука (фокус на STEM) и јавен ангажман
• Работна група 3: Отворен пристап и отворена наука

• Тридневна работилница за развој на сценарија за институционални 
промени до 2024 година



Што треба да се направи?

Рефлексија и кодизајн на клучните иницијативи за ОИИ.

• Преку оваа работилница треба заеднички да ги разгледаме 
материјалите и да го одбереме најсоодветното сценарио за 
иднината на Скопскиот регион во сегментот на ОИИ.

• Фокус на родова еднаквост, научно образование, инклузивно 
општество, информациски и комуникациски технологии.



Благодарам на вниманието!



Повеќе за WBC-RRI.NET

• Веб-страница: https://wbc-rri.net/

• Facebook: https://www.facebook.com/wbcrri.net/?ref=page_internal

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/responsible-research-and-
innovation-in-the-western-balkans/?viewAsMember=true

• Twitter: https://twitter.com/wbc_rri

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXvWMvfjVDuxuKtU1u4vqUw

https://wbc-rri.net/
https://www.facebook.com/wbcrri.net/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/responsible-research-and-innovation-in-the-western-balkans/?viewAsMember=true
https://twitter.com/wbc_rri
https://www.youtube.com/channel/UCXvWMvfjVDuxuKtU1u4vqUw


Национален центар за развој на иновации и претприемничко учење
Контакт: radmilpolenakovik@yahoo.com, info@ncdiel.mk

Македонска академија на науките и уметностите
Контакт: jprodanova@manu.edu.mk
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