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• Public Participation in Developing a Common Framework for 

Assessment and Management of Sustainable Innovation  ali 

Udeležba javnosti pri razvoju skupnega okvira  za 

ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij.  

• Projekt naslavlja enega izmed 7 družbenih izzivov, določenih 

v programu Obzorje 2020 Evropske unije: 

• Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin. 

Kaj je projekt CASI 



Razpis: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 

 

Intenzivno delo na prijavi projekta: od novembra 2012 naprej. 

(Na razvoju projektne ideje smo delali že nekaj mesecev.) 

• 16.1.2013 projekt oddan     8.5.2013 Obvestilo o uspehu  

• 16.5.2013 pogajanja      22.5.2013 revidiran predlog 

• 28.5. revidirani delovni sklopi 

• 13.6. pravna vprašanja 

• 17.6. drugi krog pogajanj     9.7.povratna informacija 

• 31.7. podpis pogodbe 

• Uradni začetek projekta 1.1. 2014 do 1.7.2017 (42 mesecev) 

• 3,897,381.00 €   (  ~ 125.000€ proračuna) 

 

Časovni okvir projekta CASI 





 

• V medsektorskem partnerstvu, naslavljati izzive 

povezane z inovacijami. 

• Upoštevati vpliv ne samo tehnoloških in socialnih 

inovacij, ampak tudi različne vrste akterjev in njihove 

pripadajoče interese. (Državljani, civilna družba, MSP, 

industrija, oblikovalci politik in raziskovalci). 

Ideja projekta CASI 



Projektno partnerstvo 
1. Applied Research and Communications Fund       Bulgaria 

2. Coventry University Enterprises Limited         UK 

3. Danish Board of Technology Foundation         Denmark 

4. University of Helsinki Helsinki           Finland 

5. Technical University of Dortmund)          Germany 

6. Univerza na Primorskem Universita del Litorale        Slovenia 

7. Poznan Science and Technology Park of Adam Mickiewicz University Foundation  Poland 

8. INOVAMAIS – Servicos de Consultadoria em Inovacao Technologica S.A.    Portugal 

9. META Group S.R.L.            Italy 

10. Increase Time SA             Portugal 

11. Municipality of Monza           Italy 

12. Espinho City Council            Portugal 

13. Centre for Social Innovation           Austria 

14. (Interuniversity Research Centre for Public Services, University of Milano – Bicocca  Italy 

15. Cleantech Bulgaria Foundation          Bulgaria 

16. The University of Manchester, Manchester Institute of Innovation Research   UK 

17. Catholic University of Leuven            Belgium 

18. TechnoLogica EAD            Bulgaria 

19. Futures Diamond SRO            Czech Republic 



• Razviti metodološki okvir za vrednotenje in upravljanje 

trajnostnih inovacij z vključitvijo javnosti v sistem 

raziskav in tehnološkega razvoja. 

• (Poleg ostalih zainteresiranih strani, vključno z industrijo, 

raziskovalnimi organizacijami, oblikovalci politik, 

organizacijami civilne družbe, medijev in splošne 

javnosti.) 

 

Glavni cilj projekta CASI (glede na zahteve razpisa) 



Oblikovanje priporočil oblikovalcem politik!: 

Zato je oblikovanih vrsta aktivnosti: 

• Spremljanje politik (na EU in nacionalni ravni), Spremljanje političnih razprav na 

nivoju EU; 

• Priprava povzetkov politik (Policy brief), ki vsebujejo informacije o evropskih in 

nacionalnih dokumentih (tako na strateški kot izvedbeni ravni), trajnostnih 

inovacijah, kot tudi trajnostnih pobudah, povezanih z inovacijami; 

• Spletna platforma / Policy blog, ki vsebuje različne pomembne dokumente o 

trajnostnih inovacijah in ponuja platformo za politični dialog med ustreznimi 

zainteresiranimi stranmi na nacionalni ravni; 

• Konferenca na nivoju EU (Bruselj, jesen 2016); 

• Razvoj priporočil na ravni nacionalnih in evropskih politik. 

Glavni cilj projekta CASI (glede na pričakovanja  

financerja) 



• Razvoj definicije trajnostne inovacije (Na osnovi obstoječih definicij, znanstvene literature, in nasvetov 

notranjih in zunanjih strokovnjakov). 

 

• Vključitev javnosti in njene ocene socialnega vpliva trajnostnih inovacij na družbo preko javnih 

konzultacij. Delavnice vključujejo javnost v proces določevanja prihodnjih raziskovalnih prioritet EU 

(vprašanja vključenosti, enakomerne zastopanosti spolov, etičnih vprašanj). 

 

• Identifikacija dobrih praks trajnostnih inovacij in razvoj njihovega skupnega razumevanja za potrebe 

upravljanja s trajnostnimi inovacijami. 

 

• Razvoj okvirja za ocenjevanje in razvoj trajnostnih inovacij. 

 

• Razvoj specifičnih priporočil oblikovalcem politik na temo izboljšanja upravljanja s trajnostnimi 

inovacijami s poudarkom na tem, kako so lahko ugotovitve, ki temeljijo na okvirju za ocenjevanje 

trajnostnih inovacij in javnih konzultacij vanje vključene. 

Specifični cilji projekta  



Hvala za pozornost. 

http://www.casi2020.eu/ 


