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DESPRE PROIECTUL RE-ACT!
Ne face plăcere să vă prezentăm primul Newsletter al proiectului
RE-ACT – Instrumente de auto-reflecție pentru universități smart
implicate la nivel regional. Acest proiect finanțat prin Programul
ERASMUS+ își propune să dezvolte potențialul instrumentelor de
auto-reflecție dedicate universităților, cu accent pe HEINNOVATE,
pentru sprijinirea implicării mai eficiente a instituțiilor de învățământ
superior în elaborarea și implementarea Strategiilor de
Specializare Inteligentă (RIS3). Partenerii din proiectul RE-ACT
(situate în Portugalia, Ungaria, Slovacia, România, Italia și Belgia) își
propun să identifice, să dezvolte și să analizeze o abordare
inovatoare care să genereze îmbunătățiri în ceea ce privește
implicarea instituțiilor din  sistemul de învățământ superior în
gestionarea politicilor de cercetare-inovare de tip RIS3 și să
întărească rolul de liant al universităților  în cadrul sistemului de
inovare de tip  cvadruplu helix.
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Membrii parteneriatului RE-ACT sunt în curs de finalizare a Raportului de Cercetare (ce conține concluziile Analizei
literaturii de specialitate, al studiului Delphi și ale interviurilor). Ulterior parcurgerii acestei etape, se vor organiza
ateliere de validare în vederea obținerii unui feedback din partea actorilor cheie cu privire la rezultatele cercetării și
în vederea validării principalelor concluzii. Un număr total de 75 de actori regionali vor fi invitați să participe la
aceste evenimente (15/atelier, inclusiv 5 reprezentanți din partea instituțiilor de învățământ superior, 5
reprezentanți din partea mediului de afaceri și 5 reprezentanți din partea unor autorități/organizații responsabili de
RIS3). Contribuțiile primite din partea actorilor cheie în cadrul atelierelor vor fi luate în considerare pentru
elaborarea unui Ghid HEINNOVATE pentru RIS3.

Partenerii deproiect RE-ACT au avut prima întâlnire, de
lansare a proiectului, în ianuarie 2020, în Porto, unde au decis
primii pași de urmat în demararea activităților din cadrul
proiectului; graficul acestor activități fiind influențat, ulterior,
de pandemie. Cu toate acestea, partenerii au luat legătura cu
actorii din cadrul sistemului cvadruplu helix pentru a mapa
aspecte privind colaborarea dintre ei în procesul de
specializare inteligentă). De asemenea, partenerii au
continuat activitățile în vederea analizării celor mai bune
modalități de a utiliza HEINNOVATE pentru a sprijini RIS3 și
pentru a deveni un  instrument online avansat de auto-
evaluare din perspectiva implicării universităților în RIS3.
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În ultimele luni, partenerii au demarat o amplă activitate de
cercetare  (inclusiv analiza literaturii de specialitate,
chestionare Delphi și interviuri) implicând experți
HEINNOVATE și RIS3, respectiv reprezentanți ai
organizațiilor/instituțiilor responsabile de procese de tip RIS3
la nivel regional și național. Rezultatele au fost discutate în
cadrul celei de-a doua întâlniri a partenerilor, din 14
octombrie 2020.
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