Η Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) αφορά
στην διαμόρφωση
περιφερειακής
στρατηγικής για την
έρευνα και καινοτομία.
Οι περιφερειακές ΣΕΕ
θεωρούνται εργαλεία για
την προώθηση της
πολιτικής «Ένωσης
Καινοτομίας». Προς
τούτου, η ΕΕ έχει
καθορίσει τη σύνταξη και
έγκριση της ΣΕΕ ως εκ
των προτέρων
προϋπόθεση για την
αξιοποίηση πόρων από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία στην
περιόδου 2014-20.
Με τη συντομογραφία
3
S Cy αναφερόμαστε στη
μελέτη εκπόνησης της
ΣΣΕ για την Κύπρο την
οποία εκπονούν το ΓΠ και
το ΙΠΕ, με την
επιστημονική συμβολή του
ΤΕΠΑΚ.
3

Η εκπόνηση της S Cy
έρχεται σε μια καθοριστική
στιγμή εν μέσω
κορύφωσης της
οικονομικής κρίσης και
μπορεί να συμβάλει
θετικά, στο μέτρο που της
αναλογεί στην
προσπάθεια της
κυπριακής κοινωνίας για
ενίσχυση δραστηριοτήτων
που μπορούν να
προσφέρουν στην
ανάκαμψη της οικονομίας.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να προσκαλέσει τους
ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου
που διοργανώνονται στο πλαίσιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την Κύπρο:
1. Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου - «Υποδομές Έρευνας»
Γραφεία ΙΠΕ, 23 Σεπ. 2013, 09.30 -13.30
2. Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου - «Νέοι, Έρευνα και Καινοτομία»
Γραφεία ΙΠΕ, 26 Σεπ. 2013, 09.30 -13.30
3. Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου - «Έρευνα και Καινοτομία στις
Επιχειρήσεις»,
Γραφεία ΙΠΕ, 02 Οκτ. 2013, 09.30 -13.30
4. Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου - «Διεθνής Συνεργασία για Έρευνα
και Καινοτομία»,
Γραφεία ΙΠΕ, 04 Οκτ. 2013,, 09.30 -13.30
5. Ανοικτή Εκδήλωση Δημόσιου Διαλόγου – «Μελέτη Εκπόνησης
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο»
Αίθουσα Εκδηλώσεων Υπ. Οικονομικών, 07 Οκτ. 2013, 09.00 πμ

της

Η πιο πάνω σειρά εκδηλώσεων αποτελεί τον πρώτο Κύκλο Δημόσιου Διαλόγου
που αναπτύσσεται σε σχέση με το σχεδιασμό των βασικών στρατηγικών επιλογών.
Η Ομάδα Μελέτης προγραμματίζει να επαναλάβει αντίστοιχες εκδηλώσεις κατά τις
φάσεις διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης και σχεδιασμού των ειδικών δράσεων
και προγραμμάτων.
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Η συμμετοχή στην Εκδήλωση «Μελέτη Εκπόνησης της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την Κύπρο» της 07ης Οκτ. 2013 είναι ανοικτή στο κοινό χωρίς
περιορισμούς ή δήλωση εκ των προτέρων.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα Εργαστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά
θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
συνεισφέρουν με απόψεις και σχόλια.
Λόγω του μικρού αριθμού θέσεων (15- 20) για κάθε Εργαστήριο, οι
ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν και
αποστείλουν έγκαιρα το επισυναπτόμενο έντυπο στο ΙΠΕ μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ipe@research.org.cy), δίνοντας πληροφορίες για τους λόγους που
τους ενδιαφέρει η συμμετοχή σε κάποιο Εργαστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22205000 / 22205024
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γενικές Πληροφορίες για τα…

Ειδικά Εργαστήρια Δημόσιου Διαλόγου
Μια από τις δύο βασικές αρχές στην οποία στηρίζεται η εκπόνηση της μελέτης
S3Cy είναι η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού - η άλλη είναι η ευελιξία.
Τα Ειδικά Εργαστήρια Δημόσιου Διαλόγου αποτελούν μέρος της διαδικασίας
αυτής και έχουν έντονο «διαδραστικό» χαρακτήρα.
Στόχος:
Τα Εργαστήρια στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πρώτου πλαισίου συζήτησης
για τέσσερεις επί μέρους πτυχές της Στρατηγικής, που αφορούν στη συμμετοχή
των νέων και επιχειρήσεων στο ερευνητικό και καινοτομικό γίγνεσθαι και στην
ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών και της διεθνούς συνεργασίας.
Διαδικασία:
Κάθε Εργαστήριο θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Στην πρώτη, με την παρουσία
όλων των συμμετεχόντων, θα γίνεται:
(i)
(ii)

(iii)

ενημέρωση για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της S3Cy,
συνοπτική αποτίμηση των σχετικών προγραμμάτων της παρούσας
περιόδου (προγράμματα ΙΠΕ και διεθνή / ευρωπαϊκά προγράμματα),
και
παρουσίαση περιγράμματος βασικών υποθέσεων - σεναρίων σε σχέση
με τις στρατηγικές επιλογές και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων.

Στη δεύτερη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε επί μέρους ομάδες
(ανάλογα με την προέλευση ή ιδιότητά τους) και θα κληθούν να συνεισφέρουν
με τα σχόλια, κριτική, εισηγήσεις και επισημάνσεις τους για καθένα εκ των
σεναρίων, αλλά και με εναλλακτικές λύσεις και νέες ιδέες.
Τέλος στην τρίτη ενότητα, οι απόψεις κάθε ομάδας θα μεταφέρονται ενώπιον
όλων και θα αναπτύσσεται συζήτηση με συμμετοχή όλων με στόχο την εξαγωγή
βασικών συμπερασμάτων και κατευθυντήριων γραμμών.
Χώρος - Διάρκεια:
Όλα τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΙΠΕ (Λεωφ.
Στροβόλου 123). Κάθε Εργαστήριο θα αρχίζει στις 09.30 και θα ολοκληρώνεται
στις 13.30 της πιο πάνω καθορισμένης μέρας και οι συμμετέχοντες θα
δεσμεύονται για παραμονή και ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Συμμετέχοντες:
Στο κάθε Εργαστήριο θα συμμετάσχουν περίπου είκοσι άτομα, τα οποία θα
επιλεγούν από το ΙΠΕ κατά τρόπο που να αντιπροσωπεύονται οι κύριες ομάδες
ενδιαφερομένων ανά θέμα συζήτησης (πχ ερευνητές, νέοι, πανεπιστήμια /
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, κοινωφελείς φορείς κα).
Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες σε κάθε Εργαστήριο θα έχουν κάποιο ειδικό
ενδιαφέρον ή/και σχέση, όπως επίσης και γνώση για το θέμα του Εργαστηρίου
που επιλέγουν (πχ νέοι ερευνητές με συμμετοχή σε έργα ΠΕΝΕΚ ή ΔΙΔΑΚΤΩΡ,
Συντονιστές Έργων υποδομής, επιχειρήσεων, διεθνών δικτύων κοκ).
Τα άτομα που θα επιλεγούν για συμμετοχή σε κάθε Εργαστήριο θα λάβουν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική ειδοποίηση, όπως επίσης και
επιπρόσθετες πληροφορίες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η αποδοχή μιας μελέτης
είναι απαραίτητο στοιχείο
στήριξης της υλοποίησής
της. Για να αποφευχθεί η
εκπόνηση ενός οράματος
και στη συνέχεια ενός
σχεδίου δράσης τα οποία
να έχουν μόνο θεωρητική
αξία είναι απαραίτητη η
συμμετοχή των
επηρεαζόμενων και η
ενδυνάμωση του
αισθήματος πίστης των
εμπλεκομένων στο
επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα.
Κρίσιμη προϋπόθεση για
την επιτυχία είναι η
ουσιαστική και ενεργός
συμμετοχή των
ενδιαφερομένων οι οποίοι
δεν πρέπει «να καλούνται
τυπικά την τελευταία
στιγμή για να συζητήσουν
έτοιμες λύσεις», αλλά να
είναι «παρόντες» σ’ όλη τη
διάρκεια της μελέτης.
Με τον τρόπο αυτό, στην
περίπτωσή μας, θα
επιδιωχθεί η μετατροπή
των ερευνητών και
εκπροσώπων των
ενδιαφερομένων φορέων
και επιχειρήσεων από
απλούς παρατηρητές ή
κριτές σε συν - μελετητές
οι οποίοι συνεισφέρουν
με την κρητική, τις
παρατηρήσεις και τις
προτάσεις τους για
εναλλακτικές λύσεις και
νέες ιδέες.
Επιπρόσθετα, ο
Συμμετοχικός Σχεδιασμός
δίνει τη δυνατότητα
αλληλο-συμπλήρωσης των
αδυναμιών ενός εκάστου,
ενδυναμώνει το αίσθημα
όλων για ουσιαστική
συμβολή στη διαμόρφωση
του μέλλοντος και
δημιουργεί μια δυναμική
ομάδα πίεσης, προς τα
αρμόδια κέντρα λήψης
αποφάσεων, για την
έγκριση της προτεινόμενης
στρατηγικής και τη
διοχέτευση των αναγκαίων
οικονομικών πόρων.

.

