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RE-ACT – Nástroje 
sebahodnotenia pre 
regionálne angažované smart
univerzity.
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Porto Business School 

www.pbs.up.pt/

Corvinus University of 

Budapest

www.uni-corvinus.hu/

Technical University of 

Kosice

www.tuke.sk/

University Babes-Bolyai

www.ubbcluj.ro/

University of Macerata

www.unimc.it/

SERN

www.startupregions.eu/

https://www.pbs.up.pt/
http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.tuke.sk/wps/portal
http://www.startupregions.eu/


CIELE

Využiť potenciál nástroja

HEinnovate a podporiť regionálnu

zodpovednosť a angažovanosť

SMART univerzít tak, aby zohrávali

dôležitú úlohu pri tvorbe RIS3

posilnením vlastnej aj spoločnej

pozície regionálnych aktérov

v prospech tvorby politiky pre

udržateľný výskum a inovácie;

Umožniť vysokým školám

organizačné zmeny a zvýšenie ich

hodnoty v regionálnom rozvoji

efektívnym využitím nástroja

HEInnovate pre RIS3;

Optimalizovať procesy na

vysokých školách zapojením

viacerých účastníkov a ich

participáciou na rozhodovacích

procesoch, zahŕňajúc tvorbu,

implementáciu a monitorovanie

procesov RIS3;

Rozšíriť východiská a participatívne

procesy projektu RE-ACT

podporením ďalších vysokých škôl

a kľúčových aktérov, aby naplno

využívali prínosy nástroja

HEInnovate pre RIS3;

RE-ACT
Nástroje sebahodnotenia 

pre regionálne angažované 

smart univerzity

Zvýšiť povedomie o projekte

RE-ACT, zapojiť kľúčových

aktérov a zabezpečiť vysokú

kvalitu, relevantnosť, použi-

teľnosť, inovatívnosť a udrža-

teľnosť metodík, myšlienok

a výsledkov projektu;

“HEInnovate je nástroj na sebahodnotenie pre 

vysoké školy, ktoré chcú preskúmať svoj inovačný 

potenciál.”

RE-ACT je projekt programu

Erasmus+, ktorého cieľom je využiť

potenciál už existujúcich nástrojov na

sebahodnotenie, konkrétne nástroja

HEInnovate, pri navrho-

vaní a implementácii regionálnej

inovačnej stratégie RIS3.

Nástroj HEInnovate pre RIS3 bude

podporovať inštitúcie vysoko-

školského vzdelávania, aby

prehodnotili a zmenili svoje

stratégie, štruktúry a aktivity

využitím holistického prístupu k

inováciám a podnikateľskému

mysleniu, založených na vzájomnej

regionálnej spolupráci kľúčových

aktérov v rámci quadruple helix

modelu.

Vybudovať a rozvíjať efektívnu

komunikáciu, vzájomné učenie

sa a spoluprácu medzi

partnermi pre úspešnú

implementáciu projektu a napl-

nenie projektových cieľov.

. 

Online hodnotiaci nástroj HEInnovate pre RIS3 a ďalšie podporné zdroje

Programy budovania kapacít a materiály pre vysoké školy a regionálnych

aktérov

Sebahodnotenie vysokých škôl, akčný plán a nastavenie svojho miesta v

regióne

Tvorba RIS3 a iných foriem spolupráce medzi vysokými školami a ďalšími

partnermi quadruple helix modelu

Medziregionálne transfer znalostí založený na partnerstve a účinnom

mechanizme vzájomnej podpory

Biela kniha s odporúčaniami ako využiť nástroj HEInnovate pre RIS3

VÝSLEDKY


