ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
TΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ;
Το προσχέδιο διακήρυξης του ΟΟΣΑ για την καινοτομία του δημόσιου τομέα είναι ένα σύνολο αρχών που
μπορούν να υιοθετηθούν από μεμονωμένες κυβερνήσεις για να επιβεβαιώσουν τη σημασία της καινοτομίας και
να τις βοηθήσουν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους
Ως έγγραφο, η Διακήρυξη αποτελεί ένα εργαλείο του ΟΟΣΑ το οποίο θέτει γ ενικές αρχές και μακροπρόθεσμους
στόχους. Οι μεμονωμένες κυβερνήσεις, οι οποίες συνεργάζονται από κοινού στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, μπορούν να
υιοθετήσουν αυτές τις αρχές και τους στόχους .

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ;
Οι κυβερνήσεις καινοτομούν, αλλά η ωριμότητα της καινοτομίας σε όλο τον κόσμο είναι άνιση. Η
καινοτομία είναι συχνά σποραδική, ελλιπώς υποστηριζόμενη και είναι γενικά δύσκολο να ενσωματωθεί ως
πρακτική. Η διακήρυξη του ΟΟΣΑ μπορεί να βοηθήσει ώστε να έρθει η καινοτομία στο προσκήνιο και να
σηματοδοτήσει την ανάγκη για μία πιο ισχυρή και σκόπιμη προσέγγιση προς αυτή.
Και αυτό γιατί η Διακήρυξη μπορεί:
Να σηματοδοτήσει τη σημασία της καινοτομίας και να
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να θεωρήσουν την καινοτομία
ως πιθανή, βιώσιμη επιλογή των πολιτικών προκλήσεων.
Να δημιουργήσει μία κοινή γλώσσα γύρω από τους τρόπους
προσέγγισης σε κοινές προκλήσεις της καινοτομίας.
Να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση διαφορετικών
τύπων καινοτόμων πρωτοβουλιών.
Να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη καινοτομίας,
κατάλληλα για διαφορετικά είδη στόχων ή αποτελεσμάτων,
και να καθορίσει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πολύπλευρη
καινοτομία.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ;
Οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Διακήρυξη για να κατευθύνουν την δημόσια δράση, να
υποστηρίξουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων και να ενισχύσουν, να βελτιώσουν ή να
βοηθήσουν τον προγραμματισμό της πολιτικής καινοτομίας και της ατζέντας καινοτόμων δραστηριοτήτων.
Για παράδειγμα, οι αρχές που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη θα μπορούσαν:

Να διαμορφώσουν τη δομή προσέγγισης της καινοτομίας σε ατομικό και
οργανωτικό επίπεδο.
Να ενταχθούν στο σχεδιασμό κεντρικών ή τομεακών στρατηγικών καινοτομίας
και προγραμμάτων.
Να σχεδιάσουν προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Να χρησιμοποιηθούν ως υλικό υποστήριξης και κατευθυντήριος οδηγός όσων
ασχολούνται με την καινοτομία.

Η Διακήρυξη δεν επιβάλλει κάποιον κανόνα. Οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις αρχές της Διακήρυξης
με τρόπο ώστε να είναι σχετικές και χρήσιμες για τη συγκεκριμένη χώρα και το διοικητικό τους πλαίσιο

Όλες οι πληροφορίες, σύνδεσμοι σε σχετικά ιστολόγια, η εκτυπώσιμη PDF αφίσα “DECLARE TO INNOVATE” και πρόσβαση
στην online πλατφόρμα διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ https://oe.cd/innovationdeclaration

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ;
Εσείς, ή ο οργανισμός σας, μπορείτε να διαμορφώσετε το περιεχόμενο του προσχεδίου Διακήρυξης
συμμετέχοντας στην διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι online και είναι ανοιχτή μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019.
Θα θέλαμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας για τις αρχές της Διακήρυξης και αν μπορούν να βοηθήσουν ώστε η
καινοτομία να βρει την κατάλληλη θέση για εσάς και τον οργανισμό σας.
Πείτε μας:

Εάν συμφωνείτε στις αρχές που διέπουν τη Διακήρυξη και εάν
παραλείψαμε κάτι σημαντικό.
Εάν συμφωνείτε στις σχετικές δραστηριότητες που
περιλαμβάνει κάθε αρχή και εάν παραλείψαμε κάτι.
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε τη Διακήρυξη γενικότερα.
Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους όσους συμμετέχουν στον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος τομέας μπορεί να
κάνει πράγματα διαφορετικά, προς όφελος των πολιτών της. Μπορείτε να δώσετε σχόλια ως άτομο ή εξ ονόματος μιας
ομάδας ή ενός οργανισμού.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ;
Το προσχέδιο της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα είναι διαθέσιμο online στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Συνδεθείτε στην πλατφόρμα διαβούλευσης δημιουργώντας ένα προφιλ (είτε ατομικό είτε ως ομάδα).
(https://oe.cd/innovationdeclaration)
Στη συνέχεια μπορείτε:
Να υποβάλλετε γενικά σχόλια/προβληματισμούς στο
γενικό πλαίσιο σχολίων στο τέλος του κειμένου του
προσχεδίου.
Να υποβάλλεται συγκεκριμένα σχόλια επισημαίνοντας
το τμήμα της Διακήρυξης που θέλετε να σχολιάσετε και
να εισάγετε τα σχόλιά σας στο pop up πλαίσιο σχολίων
που εμφανίζεται.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΕΙΞΩ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΥ;
Δημιουργήσαμε αυτή τη Διακήρυξη για να επιβεβαιώσουμε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βρουν νέες τρόπους
αντιμετώπισης σύνθετων προκλήσεων, για να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πολίτες καλά.
Εάν υποστηρίζετε αυτόν τον στόχο και θέλετε να δείξετε ότι έχετε συμμετάσχει στη διαβούλευση, τραβήξτε
μια φωτογραφία με την αφίσα "Declare to Innovate" και ανεβάστε τη στο tweeter @OPSIgov.

Όλες οι πληροφορίες, σύνδεσμοι σε σχετικά ιστολόγια, η εκτυπώσιμη PDF αφίσα “DECLARE TO INNOVATE” και πρόσβαση στην online πλατφόρμα διαβούλευσης
είναι διαθέσιμα εδώ https://oe.cd/innovationdeclaration
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