
#InnovaRRI #RRI #CiènciaUJI

El taller busca trasladar a las empresas de la Red de Parques Científicos Valencianos las oportunidades que ofrece el modelo de 
Investigación e Innovación Responsables impulsado por la Unión Europea con el objetivo de alinear los procesos y resultados de la 
ciencia y la tecnología con los intereses y valores de la sociedad. La sesión, de carácter práctico, incluirá la experiencia de aplicación de 
acciones de participación y diálogo para el impulso de una innovación responsable desarrollada en la Universitat Jaume I.

PROGRAMA

9.30-9.50 h Introducción al concepto de RRI 

 ¿Qué es la Investigación e Innovación Responsable (RRI)? Claves y oportunidades para las empresas, 
a cargo de Rosana Sanahuja y Alicia Andrés, investigadoras de la Unidad de Cultura Científica y de 
la Innovación del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I.

9.50-10.50 h Dinámicas de grupo

 Reflexión sobre el concepto de RRI y posibilidades de aplicación práctica a las empresas.

10.50-11.30 h  Prácticas inspiradoras

 Experiencia de aplicación del concepto de RRI por parte de empresas del Parque Científico, 
Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) participantes en el proyecto «Hacia 
una innovación responsable: los parques científicos como motor de cambio», a cargo de Hugo 
Ferrer, CEO de SemanticBots.

ORGANIZA
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat 
Jaume I a través del Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia dentro del proyecto «Experiencias en 
innovación responsable: una oportunidad para los parques 
científicos valencianos» financiado por la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la 
Generalitat Valenciana.

EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN RESPONSABLE: 

PARQUES  
CIENTÍFICOS  
VALENCIANOS

UNA OPORTUNIDAD  
PARA LOS

4 de diciembre de 2019 de 9.30 a 11.30 h
Sala 1 del Edificio Quorum III 
del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández

Inscripción gratuita
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EXPERIÈNCIES EN INNOVACIÓ RESPONSABLE: 

PARCS 
CIENTÍFICS 
VALENCIANS

UNA OPORTUNITAT  
PER ALS 

4 de desembre de 2019 de 9.30 a 11.30 h
Sala 1 de l’Edifici Quorum III 
del Campus d’Elx de la Universitat Miguel Hernández

Inscripció gratuïta

El taller busca traslladar a les empreses de la Xarxa de Parcs Científics Valencians les oportunitats que ofereix el model d’Investigació i Innovació 
Responsables impulsat per la Unió Europea, amb l’objectiu d’alinear els processos i resultats de la ciència i la tecnologia amb els interessos i valors de 
la societat. La sessió, de caràcter pràctic, inclourà l’experiència d’aplicació d’accions de participació i diàleg per a l’impuls d’una innovació responsable 
desenvolupada a la Universitat Jaume I.

PROGRAMA

9.30-9.50 h Introducció al concepte d’RRI 

 Què és la Investigació i Innovació Responsables (RRI)? Claus i oportunitats per a les empreses, a 
càrrec de Rosana Sanahuja i Alicia Andrés, investigadores de la Unitat de Cultura Científica i de la 
Innovació del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I.

9.50-10.50 h Dinàmiques de grup

 Reflexió sobre el concepte d’RRI i possibilitats d’aplicació pràctica a les empreses.

10.50-11.30 h  Pràctiques inspiradores

 Experiència d’aplicació del concepte d’RRI per part d’empreses del Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) participants en el projecte «Cap a una innovació 
responsable: els parcs científics com a motor de canvi», a càrrec d’Hugo Ferrer, CEO de SemanticBots.

ORGANITZA
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat 
Jaume I a través del Vicerectorat d’Investigació i Transferència 
dins del projecte «Experiències en innovació responsable: 
una oportunitat per als parcs científics valencians» finançat 
per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital de la Generalitat Valenciana.


