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a regionálisan működő, 
intelligens egyetemek 
számára
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CÉLKITŰZÉSEK

A HEINNOVATE potenciáljának

kiaknázása a regionálisan beágyazott

és felelős SMART egyetemek

támogatása érdekében oly módon,

hogy kulcsszerepet játszanak a RIS3-

ban az egyéni és közös eszközeik

összehangolásán és a fenntartható

kutatás és innováció regionális

politikájának támogatásán keresztül;

A felsőoktatási intézményeknél a

„HEINNOVATE for RIS3” önértékelő

eszköz hatékony használatán alapuló

szervezeti változtatások

bevezetésének ösztönzése, a

felsőoktatási intézmények regionális

fejlődéshez fűződő közös álláspont

kialakítása az eredmények tudatában;

Több érdekelt fél bevonásának

támogatása a felsőoktatási

intézmények optimalizálási

folyamataiba, és az ő részvételük a

döntéshozatal különböző

megközelítéseiben, beleértve a RIS3

tervezési, végrehajtási és ellenőrzési

folyamatait;

A RE-ACT erőforrásainak és

részvételi folyamatainak

mainstreammé tétele más

felsőoktatási intézmények és

szereplők közvetlen támogatásával

annak érdekében, hogy a

„HEINNOVATE for RIS3” önértékelési

eszköz teljes mértékben hasznosítva

legyen;

RE-ACT
Önreflexiós eszközök a

regionálisan működő,

intelligens egyetemek

számára

A RE-ACT-re való

figyelemfelhívás, a kulcsszereplők

bevonása, valamint a projekt

módszertana, forrásai és

eredményei magas minőségének,

relevanciájának, innovációjának,

használhatóságának és

fenntarthatóságának biztosítása;

. 

“ A HEInnovate egy önértékelési 

eszköz felsőoktatási intézmények 

számára, amelyek fel kívánják tárni 

innovációs potenciáljukat.”

A RE-ACT egy Erasmus+ projekt,

amelynek célja a meglévő önreflexiós

eszközök, különösen a HEInnovate

potenciáljának kiaknázása a RIS3

megtervezésében és

megvalósításában.

A „HEInnovate for RIS3” támogatni

fogja a felsőoktatási intézményeket

a stratégiájuk, struktúrájuk és

cselekvéseik átgondolásában az

innováció és a vállalkozói készség

holisztikus megközelítésén

keresztül, regionálisan beágyazva

és támogatva a négyes hélix

kulcsszereplői közötti

együttműködési kapcsolatok által.

Hatékony kommunikáció, közös

tanulás, partnerek közötti

együttműködés létrehozása és

támogatása a projekt céljainak

sikeres megvalósítása érdekében.

„HEInnovate for RIS3” online önértékelési eszköz és támogató erőforrások

Kapacitásbővítő programok és erőforrások felsőoktatási intézmények és

regionális szereplők számára

Felsőoktatási intézmények önértékelése, szervezeti akcióterv és közös

pozícionálás

A RIS3 tervezése és más együttműködési folyamatok, amelyeket a felsőoktatási

intézmények és a négyes hélix („quadruple helix”) kulcsszereplői vonzanak be

Transzregionális spill-over-ek egy érvényesített keretrendszer által

alátámasztva, egy hatékony, egymást támogató mechanizmus segítségével

Fehér könyvi ajánlásokkal a „HEInnovate for RIS3” részére
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