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Ciència I Societat
(6PM – 2002-2007)
80 M€

• Juny 2001 – Comunicat CE
• Des 2001- “Science and
Society Action Plan”

RRI
Ciència EN Societat
(7PM – 2007-2013)
330 M€

Ciència AMB i PER la Societat

Ciència

Societat

(Horizon 2020 – 2014-2020)
500 M€

RRI

Què és la RRI per a la Comissió Europea?


Enfocament inclusiu a la recerca i la
innovació, per assegurar-se que tots els
actors de la societat treballen junts
durant tot el procés de recerca i
innovació.



El seu objectiu és alinear millor el
procés i els resultat de la recerca i la
innovació, amb els valors, necessitats i
expectatives de la societat europea.

RRI com a concepte en evolució…

Recerca Innovadora i Responsable

RRI –Acció “cross-cutting” a H2020

(SWAFS)

Elements de la RRI

Ètica

Gobernança
de RRI

Gènere

RRI
Accès
Obert

Educació
científica
Participació
ciutadana

 Gènere a H2020, 3 objectius:

Balanç de
gènere en els
processos de
presa de
decisions

Reglament Horizon
2020. Art. 14

Balanç de
gènere en els
grups de
recerca a tots
els nivells

Dimensió de
gènere i sexe
en els projectes
de recerca i
innovació
Ètica
Gobern
ança de
RRI

Gènere

RRI
Accès
Obert
Particip
ació
ciutada
na

Educaci
ó
científic
a

Si no es compleix, la CE pot
aplicar mesures (rejection of
costs, finalització del
projecte, etc) (Art. 33,1 del
mono I multi benefciary
Model Grant Agreement)

Justificació
Balanç de gènere

Balanç de gènere en
els grups de recerca
a tots els nivells

Proposta
Indicar el gènere de la
persona principal
responsable del
projecte i de l'equip.
(Section 4. Members of the consortium)

While signing the Grant Agreement,
beneficiaries
“must
take
all
measures
to
promote
equal
opportunities between men and
Grant Agreement
(Art 33)
women in the implementation
of the
action” and “must aim, Igualtat
to the extent
d’oportunitats i
possible, for a gender balance at all
balanç de gènere a tots els
levels of personnel assigned to
nivells
the action, including at supervisory
and managerial level” (Art. 33,1 del
mono I multi benefciary Model Grant
Agreement.

Avaluació
A igualtat de puntuació, el
balanç de gènere és un
factor en el ranking

 Panells d’avaluadors: presencia del
40% del sexe infrarepresentat (tenir en
compte l’àmbit científic concret).

Balanç de gènere
en els processos
de presa de
decisions

 Grups assessors: composició 50%
dones/homes. Almenys un expert amb
coneixements de gènere.
 Polítiques i Projectes institucionals.
 Programes de mobilitat i formació
investigadors (MSCA).

Alguns topics
necessiten de
l’anàlisi de
gènere o sexe
Justificació
El consorci haurà de
justificar la dimensió de
gènere si es rellevant
com a part dels
deliverables

Proposta
“Where relevant
describe how sex
and/or gender analysis
is taken into account
in the project’s content
(Section 1.3. “Concept and
Approah” Excellent science)

Grant Agreement
La dimensió de gènere
forma part del DOW.

Avaluació
Els experts avaluen la
inclusió de la dimensió
de gènere sota el criteri
d’excel·lència

Altres aspectes d’interès en la implementació de Gènere a
H2020


La CE incorpora almenys una persona experta en gènere en cadascú dels grups
assessors que treballen en la preparació dels programes de treball.



Monitoratge:
 Inclusió de gènere en el contingut de la recerca.
 Estadístiques de treballadors per gènere.
Indicadors (anual basis) per determinar la prevalença de gènere com a crosscutting issue:
• % de dones contractades a través d’una acció MSCA, a partir del 2015.
• % de dones investigadores principals ERC, a partir del 2015.
• % de dones en advisory groups, experts groups, evaluation groups and panells, a
partir del 2014.
• % de projectes amb dimensió de gènere en el propi disseny del projecte, a partir
del 2015

Altres aspectes d’interès en la implementació de
Gènere a H2020




La inclusió de formació en gènere és una despesa elegible d’un projecte. L’objectiu és
ajudar als investigadors a desenvolupar i compartir expertesa en gènere en relació als
projectes finançats.
Es formarà als treballadors de la CE en aquests aspectes tant de manera transversal
com individual (per programes o reptes).

Some Comments Experts (Evaluation Summary Report, ESR):
 SC6: The treatment of gender issues is among the strong parts of the
proposal.
 SC1: The project clearly takes the gender dimension extremely
seriously.
 SC6: The horizontal themes are given proper representation in the
management structures.
 ICT: Gender issues are not taken into account. Strong weakness.

Aspectes ètics:

Ètica

Gobernança
de RRI

Gènere

 Compromís normativa nacional, europea,

RRI

drets humans, etc.
Educació
científica

Accès Obert

Participació
ciutadana

 Part integral de tots els projectes d’H2020.

 Tots els actors de la societat (recerca,

societat civil) han d’actuar
“responsable” i amb integritat.

de

manera

 Marc legal:
-H2020 – Regulation of Establishment: Ethical Principles (Art 19)
-Horizon 2020 Rules for participation: Proposals (Art 13)
-Horizon 2020 Rules for participation: Ethics Review (Art 14)
-Model Grant Agreement: Ethics (Art 34)
-Veure mes: http://ec.europe.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/ethics_en.htm

Procediment d’aproximació als aspectes ètics a
Horizon 2020:

Ethics Self-assessment

Fase de la proposta –per part
del sol·licitant

Ethics pre-screening
/screening

Fase d’avaluació- per experts
en ètica

Ethics assessment

Avaluació / fase de negociació
– per experts en ètica

Ethics check / audit

Fase d’implementació – per
experts en ètica.

Aspectes a tenir en compte:
 Manca de consistència.
 Manca d’informació: es detecten aspectes ètics però no es comenta com es











controlarà.
Participació de tercers països.
Seguretat pels participants i investigadors.
Projectes que involucren a menors (0-17 anys: no es comenta benefici de l’infant en la recerca).
Recerca clínica. No es justifica bé la intervenció humana des d’una perspectiva ètica i
de protecció de dades, els formularis de consentiment no s’han aportat, etc.
Recerca en animals: no es comenta nº utilitzat, metodologies, si hi ha altres
alternatives a la no utilització d’animals.
Protecció de dades i privacitat (codificació, emmagatzematge i conversió de les
dades personals en anònimes).
Referències escasses o superficials de la legislació.
No tenir en compte alguns aspectes ètics que provenen: participació de grups
especials de la població// recerca que es desenvolupa en zones en conflicte o àrees
on no existeixen infraestructures de recerca, etc.

Aspectes ètics a H2020
Pilar Ciència Excellent

Nº topics

FET

Infras tructure

1

0

Pilar II. Tecnologies
Industrials
ICT
NMBP

1

0

Pilar III. Reptes socials
SC1. Salut

1

SC2.
SC3.Energia
Agricultura
0

2

SC4.
Trans port

SC5. Clima

SC6. Europa
en un món
canviant

SC7.
Seguretat

Total

0

0

3

5

13

Participació ciutadana – Public
engagement:
Ètica

Gobernança
de RRI

•

Participació de tots els actors involucrats i la
societat civil en totes las fases de la recerca
(definició d’agenda, desenvolupament de la
recerca, resultats)

•

Integració de la societat en el contingut de la
recerca i innovació.

Gènere

RRI
Educació
científica

Accès Obert

Participació
ciutadana

Participació ciutadana /Compromís del públic









Accions Mutual Learning Actions (MML).
Multi-actor Approach.
Concepte Co-Creation.
Concepte Cross-fertilisation.
End-user.
Outreach activities.
Agenda (focus grups, face to face, online surveys, etc).

…
Responsabilitat
conjunta i
aprenentatge
mutu.

Public Engagement a H2020
Pilar Ciència Excellent

Nº topics

Pilar II. Tecnologies
Industrials

Pilar III. Reptes socials

FET

Infras tructure

ICT

NMBP

SC1. Sal ut

4

3

3

12

2

SC2.
SC3.Energi a
Agri cul tura
29

9

SC4.
Trans port

SC5. Cl i ma

SC6. Europa
en un món
canvi ant

SC7.
Seguretat

Total

1

8

7

2

80

Public Engagement a H2020
Pilar Ciència Excellent

Nº topics

Pilar II. Tecnologies
Industrials

Pilar III. Reptes socials

FET

Infras tructure

ICT

NMBP

SC1. Sal ut

4

3

3

12

2

SC2.
SC3.Energi a
Agri cul tura
29

9

SC4.
Trans port

SC5. Cl i ma

SC6. Europa
en un món
canvi ant

SC7.
Seguretat

Total

1

8

7

2

80

Accès obert:
• Estratègia central de la CE per millorar la
circulació de la informació i per tant de la
innovació.

Ètica

Gobernança
de RRI

Gènere

RRI
Educació
científica

Accès Obert

Participació
ciutadana

• Optimitzar l’impacte de la recerca pública.
Impacte esperat.
• Millor explotació de resultats per la
industria innovadora  Creixement i
generació d’ocupació.
• Millor difusió de resultats de la recerca cap
a la comunitat científica i cap a la societat
 Millor ciència, més transparència.

Documents d’interès:
Comunicació de la Comissió Europea: Towards better access to scientific
information: Boosting the benefits of public investments in research - COM(2012)
401 final
Recommendation on access to and preservation of scientific information SWD(2012) 222 final

Com s’implementa a Horizon 2020?
 Necessari ( Green Open Access i Gold Open Access)
 Novetat a H2020: Pilot on Open Research Data (Article 29.3 del Model
Grant Agreement). En el WP 2014-2015, les àrees que participen són:








Future and Emerging Technologies;
Research infrastructures – part e-Infrastructures;
Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies;
Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities;
Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – with the
exception of raw materials topics;
Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies;
Science with and for Society.

 FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot (veure Openaire).

Pilar Ciència Excellent

Nº topics

FET

Infras tructure

1

5

Pilar II. Tecnologies
ICTIndustrialsNMBP

2

9

Pilar III. Reptes socials
SC1. Sal ut

0

SC2.
SC3.Energi a
Agri cul tura
13

0

SC4.
Trans port

SC5. Cl i ma

SC6. Europa
en un món
canvi ant

SC7.
Seguretat

Total

0

3

3

0

36

Educació científica:
Ètica

Gobernança
de RRI

• Mètodes d’ensenyament basats en
la indagació.
• Suport a projectes multiplicadors,
formació de professorat.
• Ús
de continguts didàctics:
Comunitat de professors Scientix –
www.scientix.eu
• Grup d’experts en Educació
científica (en valoració).

Gènere

RRI
Educació
científica

Accès Obert

Participació
ciutadana

Pilar Ciència Excellent

Nº topics

FET

Infras tructure

2

0

Pilar II. Tecnologies
Industrials
ICT
NMBP

0

1

Pilar III. Reptes socials
SC1. Salut

0

SC2.
SC3.Energia
Agricultura
4

1

SC4.
Trans port

SC5. Clima

SC6. Europa
en un món
canviant

SC7.
Seguretat

Total

0

0

1

0

9

Gobernança de la RRI:
Ètica

• Anàlisi

d’escenaris

(grup

d’experts).

Gobernança
de RRI

Gènere

RRI
Educació
científica

Accès Obert

Participació
ciutadana

• Comunicació d’EC, a dos nivells:
H2020 – Com aplicar la RRI
(any 2013); ERA pels Estats
Membres (any 2013).

Nº topics RRI a Horizon 2020:
Pilar Ciència Excellent

Nº topics

FET

Infras tructure

1

0

Pilar II. Tecnologies
ICTIndustrialsNMBP

2

1

Pilar III. Reptes socials
SC1. Sal ut

0

SC2.
SC3.Energi a
Agri cul tura
0

0

SC4.
Trans port

SC5. Cl i ma

SC6. Europa
en un món
canvi ant

SC7.
Seguretat

0

1

4

0

9

Informe
d’Oportunitats d’RRI a
Horizon 2020:
http://www.sisnetwork.eu/media/sisn
et/D.5.3-SwafS-opportunities-inHorizon-2020-WP2016-2017.pdf

Xarxa de Punts Nacionals de Contacte de Ciència Amb i Per la Societat – SiS.Net:
http://www.sisnetwork.eu/

Ciència Amb i Per la Societat
– Horizon 2020
Nº de Topics per àmbits:
WP 20142015

WP 20162017

Total

Participació ciutadana

3

3

6

Gènere

4

3

7

Governança

1

3

4

RRI

4

6

10

Open Acces

2

2

4

Educació científica

1

2

3

Ètica

4

5

9

Total

19

24

43

Ciència Amb i Per la Societat: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/science-and-society

Recerca Responsable i Innovadora - RRI

RRI: canvi cultural i no
un exercici burocràtic de
“marcar la casella

Aïda Díaz
spei@agaur.gencat.cat
93 268 87 97

