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www.heirri.eu

Nou blog sobre Recerca i Innovació
Responsables a l’educació universitària
· El projecte HEIRRI llença avui el seu nou blog (www.heirri.eu) per a compartir el
desenvolupament d’aquest projecte d’Horitzó2020 i que té com a objectiu integrar el
concepte de “Responsible Reseach and Innovation” (RRI) a les titulacions
universitàries de ciència i tecnologia
· El blog mostra informació sobre esdeveniments i activitats de HEIRRI, incloent
notícies, notes de premsa i recursos sobre Institucions d’Educació Superior i Recerca i
Innovació Responsables

El projecte HEIRRI llença avui el seu nou blog (www.heirri.eu). Aquest espai online és
la porta d’entrada al projecte, facilitant informació sobre els objectius de HEIRRI,
resultats, parners i esdeveniments relacionats amb la RRI.
El nou blog també oferirà una visió general d’activitats i projectes relacionats amb RRI,
a més a més de perfils a Facebook, Twitter, LinkedIn i properament Researchgate.

Què és HEIRRI?
HEIRRI (Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation) és un
projecte europeu que té com a objectiu integrar el concepte de “Recerca I Innovació
Responsables” (RRI) en les carreres universitàries de ciència i tecnologia, de manera
que la recerca i la innovació responguin a les necessitats, valors i expectatives de la
societat. El projecte té una durada de 3 anys, va començar el darrer 1 de setembre
2015 i compta amb un pressupost d’un milió i mig d’euros finançat pel programa
Horitzó2020 de la Comissió Europea.
HEIRRI està liderat per la Universitat Pompeu Fabra i hi participen la Universitat
d’Aarhus (Dinamarca), la Universitat de Bergen (Noruega), la Universitat d’Split
(Croàcia), l’Institut d’Estudis Avançats (Àustria), la Fundació Bancària “la Caixa”
(Barcelona), l’empresa Innovatec (Madrid), la xarxa europea de museus i centres de
ciència Ecsite, i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP, que presideix
GUNi, la Xarxa Global d’Universitats per a la Innovació, amb 208 universitats de 78
països).

Contacte
HEIRRI Comunicació
Marta Cayetano i Giralt: marta@acup.cat
Segueix-nos a Twitter: @HEIRRI_
Seguexi-nos a Facebook: www.facebook.com/HEIRRI/
Uneix-te al grup LinkedIn: www.linkedin.com/groups/8436874

