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Polpharma od dawna współpracuje
z ośrodkami badawczymi, a Polpharma
Biologics gotowa jest dopodejmowania
współpracy z nauką w Trójmieście. Za-
mierzazlecaćzadaniamłodymnaukow-
com, kształcić ich pod kątem pracy
w przemyśle. Pod uwagę brane jest za-
mawianie prac magisterskich i doktor-
skich.

Zlecanie prac naukowych dokony-
wane jest też przez Grupę LOTOS - mó-
wił Jan Biedroń, reprezentant tej grupy
kapitałowej.LOTOSjestmocnywewdra-
żaniu nowych technologii, niestety,
rzadko kiedy mają one pochodzenie
zPolski.ZdaniemJanaBiedronia,trzeba
naukowców„wyciągać”zuczelni,poka-
zywaćimprzemysł.Opróczzlecaniaprac
magisterskich i doktorskich, teraz LO-
TOSzatrudniadoktorantówwelastycz-
nym czasie pracy, by pogodzić ich pracę
w przemyśle ze studiami, by mogli też
poznać specyfikę Grupy LOTOS.

Co więc wyniknie dla inteligentnych
specjalizacji Pomorza ze współpracy
nauki z biznesem w branżach chemicz-
nej,biologicznej,farmaceutycznej?Zda-
niem. prof.IgoraKoniecznego,dziekana
MiędzyuczelnianegoWydziałuBiotech-
nologii Uniwersytetu Gdańskiego
iGdańskiegoUniwersytetuMedycznego,
środowisko to powinno połączyć swe
wysiłki i złożyć jedną dużą aplikację -
propozycję inteligentnej specjalizacji.
Szczegółybędąomawianepodczasspot-

kania, zaplanowanego na 30 czerwca
bieżącego roku.

Pocotylezabiegówprzywyborzekie-
runków rozwoju gospodarki? Po pierw-
sze,największeszansenaunijnewspar-
cie będą miały te przedsięwzięcia, które
realizowane są wspólnie, przez naukę
z biznesem. Projektów badawczo - roz-
wojowych,czylitakich,któremogązao-
wocowaćwdrożeniemwynalazkuwpro-
dukcji przemysłowej, powinno być
znacznie więcej niż teraz. Poza tym Po-
morskie i Polska musi teraz, gdy mamy
do wykorzystania dużą pulę pieniędzy
z budżetu unijnego, stwarzać sobie wa-
runkidorozwojupo2020roku,gdytych
pieniędzy otrzymamy znacznie mniej.

Programoperacyjny
Pomorskie w tych działaniach na rzecz
przyszłościznaczniewyróżniasięwskali
kraju-powiedziałpodczasforumwUni-
wersytecie Gdańskim, Leszek
Grabarczyk,zastępcadyrektoraNarodo-
wegoCentrumBadańiRozwoju(NCBR),
które będzie współdecydowało o przy-
znawaniu dotacji z puli środków unij-
nych rozdzielanych centralnie. W pro-
jekcieProgramuOperacyjnegoInteligen-
tny Rozwój (POIR) zaplanowane jest
wspieranie tzw. ponadregionalnych
agend naukowo-badawczych. Woje-
wództwopomorskiemaszansęnausta-
nowienie pierwszych takich agend.
Natakąwspółpracębędądodatkowepie-
niądze.Ponadtobędątworzonemiędzy-
narodowe agendy, w których polskie

ośrodki mają współpracować z zagra-
nicznymiuczelniamitejrangiconp.Ox-
ford czy Cambridge. Chodzi o interna-
cjonalizację polskich dokonań, czyli ich
umiędzynarodowienie.

Inteligentne specjalizacje w Pomor-
skiem zostaną wyłonione ostatecznie
w przyszłym roku. Jakie one mają być?
Przede wszystkim o jak najbardziej bi-
znesowym,przychodowymcharakterze
- mówiła Joanna Oberbek, wiceprezes
zarządu spółki InnoBaltica. Biznes bo-
wiembędziefinansowałteprace,wprzy-
najmniej 50 - 60 procentach.

Funduszeeuropejskie
Komisja Europejska i Grupa Europej-
skiegoBankuInwestycyjnego(EBI)uru-
chamiają nowatorskie instrumenty fi-
nansowe i usługi doradcze UE, które
mają ułatwić innowacyjnym przedsię-
biorstwomdostępdofinansowania-in-
formuje Marta Angrocka-Krawczyk
z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce. - Przewi-
dujesię,żewciągunajbliższychsiedmiu
lat produkty „InnovFin - Fundusze
unijne dla innowatorów” udostępnią
małym, średnim i dużym przedsiębior-
stwom oraz promotorom infrastruktur
badawczychponad24mldeuronabada-
nianaukoweiinnowacje.Zgodniezpla-
nami wartość ostatecznych inwestycji
w dziedzinie badań naukowych i inno-
wacji, które otrzymają wsparcie z tych
środków, sięgnie 48 mld euro.

Gwarancje i pożyczki udzielane w ra-

mach InnovFin będą zabezpieczone
środkami zarezerwowanymi na ten cel
w ramach programu „Horyzont 2020”
oraz gwarantowaneprzezgrupęEBI;ich
celembędziewspieranieinwestycjiwba-
dania naukowe i rozwój, które z natury
rzeczysąbardziejryzykowne.Wszystkie
te instrumenty będą wykorzystywane
doraźnie,wodpowiedzinazgłaszaneza-
potrzebowanie; w związku z tym środki
finansowe nie będą z góry przydzielane
dookreślonychsektorów,państwczyre-
gionów. Wspomniane instrumenty
dłużne zostaną uzupełnione w najbliż-
szej przyszłości kompletem instrumen-
tów kapitałowych zarządzanych przez
EFI.Nawsparcie zostanieprzeznaczone
około 2,7 mld euro z niemal osiemdzie-
sięciomiliardowego budżetu programu
„Horyzont 2020”.

Duże projekty InnovFin mają na celu
poprawę dostępu do finansowania ry-
zyka na potrzeby projektów z dziedziny
badań naukowych i innowacji prowa-
dzonych przez: duże przedsiębiorstwa
oraz średnie i duże spółki o średniej ka-
pitalizacji, uniwersytety i instytuty ba-
dawcze,infrastrukturysłużącedobadań
naukowych i innowacji (w tym infra-
strukturyproinnowacyjne),partnerstwa
publiczno-prywatneorazspółkicelowe
lub projekty specjalnego przeznaczenia
(wtympromująceprototypoweprzemy-
słowe projekty demonstracyjne prowa-
dzone na skalę komercyjną). Pożyczki
wwysokościod7,5do300mlneurobędą
udzielane bezpośrednio przez EBI.

WPomorskimForumGospodarczymInnowacyjnychTechnologiiChemiiLekkiej iBiotechnologii
zorganizowanymnaUniwersytecieGdańskimuczestniczyli reprezentanciuczelni,aleteżdużych
imałychfirmztychbranż.Natymniekoniec.Planowanesąnastępnespotkania

Inteligentnespecjalizacje

Kazimierz Netka

NaterenieBałtyckiegoKampusuUGwGdańskuOliwie powstanie InstytutBiotechnologii z laboratoriami,m.in.
bioinformatycznym,analiz biomolekularnych, izotopowym ipracownią dobadań rozwojowych
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Tamjestpomoc
Wproces identyfikacji inteligen-
tnych specjalizacji pomorskich
na poziomie operacyjnym jest
zaangażowana spółka InnoBaltica,
utworzona przez samorządy i uczel-
nie. Jej działania skupione są
na wspieraniu organizowania part-
nerstw i wspólnego kształtowania
propozycji inteligentnych specjali-
zacji - czytamy na stronie
http://www.innobaltica.eu .
W szczególności to wsparcie polega
m.in. na informowaniu i inspirowa-
niu przedstawicieli podmiotów śro-
dowiska gospodarczego do budo-
wania partnerstw; pomocy w iden-
tyfikowaniu zasobów i przewag kon-
kurencyjnych uzasadniających
inwestycje; budowaniu strategii roz-
woju inteligentnych specjalizacji;
doborze partnerów do dalszych
prac w tworzących się grupach;
zaplanowaniu przedsięwzięć osio-
wych dla rozwoju specjalizacji.
Od września 2013 r. w siedzibie
InnoBaltica lub Partnerów organizo-
wane są spotkania tematyczne.
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