
| Polska Dziennik Bałtycki | 26 czerwca 2014 | 23

Polska jest na szarym końcu wśród kra-
jów Unii Europejskiej pod względem
innowacyjności. To musimy zmienić.
W jaki sposób? Drogę wskazuje woje-
wództwo pomorskie, które pod tym
względem - jak zauważają przedstawi-
ciele instytucji centralnych - znacząco
wyróżnia się na tle kraju. Pomorski po-
mysł polega na konkursowym wyłania-
niu tzw. inteligentnych specjalizacji (z j.
ang: smart specialisation) gospodarki
inaukiregionu,anajlepiej:wspólnychta-
kich przedsięwzięć, badawczo - rozwo-
jowych,dającychkonkretneefektywpo-
staci innowacyjnych, unikatowych pro-
duktów,usług,pozwalającychwzmocnić
naszą konkurencyjność gospodarczą
na arenie międzynarodowej. Chodzi
o ściślejszą współpracę nauki z przemy-
słem, o praktyczne wykorzystywanie
wyników badań. Taka kooperacja da
pierwszeństwo w dostępie do unijnych
pieniędzy. Bez praktycznego zaangażo-
wania naukowców w przemysł nie po-
prawimy naszej pozycji w rankingu.
O tych problemach mówiono na Wy-
dzialeChemiiUniwersytetuGdańskiego
podczasPomorskiegoForumGospodar-
czego Innowacyjnych Technologii Che-
mii Lekkiej i Biotechnologii. Chemia
lekka oraz biotechnologia zapisane zo-
staływ„StrategiiWojewództwaPomor-
skiego 2020” jako branże z ogromnym
potencjałem rozwoju.

Podczas forum swe opinie przedsta-
wili samorządowcy, naukowcy i biznes-
meni- wobecnościreprezentantaNaro-
dowegoCentrumBadańiRozwoju,które
będziejednymzdystrybutorówunijnych
pieniędzy na wsparcie badań i rozwoju.
Uczestnicy forum poznali możliwości
współdziałaniazbiznesempięciuuczel-
nianychwydziałów:Biologii-Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Chemicznego - Poli-
techniki Gdańskiej, Farmaceutycznego
- Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG i GUMed oraz Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Gdań-
skiego.

- Z realizacją projektów infrastruktu-
ralnych, na przykład budowy dróg, ko-
lei, modernizacji, rewitalizacji, szkole-
niowych, termomodernizacyjnych, sa-
morząd województwa sobie poradzi -
mówił Wiesław Byczkowski, wicemar-
szałek województwa pomorskiego, wi-
tając uczestników forum. - Bez wsparcia
naukowców, współpracujących zbizne-
sem nie zdołamy sprostać wymaga-
niom, jakie wuzyskiwaniu unijnych do-
tacji wyznacza w bieżącym okresie fi-
nansowania Unia Europejska. W latach
2014 – 2020 Unia Europejska będzie
kładła szczególny nacisk
na innowacyjność, komercjalizacje,

praktyczne zastosowanie wiedzy nau-
kowejwprzedsiębiorstwachprzemysło-
wych,wbiznesie.Dlategosamorządwo-
jewództwa zamierza, wramach realiza-
cjipolitykirozwojowej,dokonaćwyboru
inteligentnych specjalizacji - obszarów
działania o dużym potencjale wzrostu,
opierających swój rozwój na innowa-
cjach,nowychrozwiązaniachtechnolo-
gicznych i wysoko wykwalifikowanych
pracownikach, a także mających duży
potencjał do sprostania konkurencji
na rynkach międzynarodowych. Dla-
tego zachęcam do włączenia się w pro-
ces wyłaniania inteligentnych specjali-
zacji województwa pomorskiego.

Potencjałwzrostu
Co to są inteligentne specjalizacje - wy-
jaśniłaKarolinaLipińska,kierownikRe-
feratu Rozwoju Przedsiębiorczości i In-
nowacji, Departament Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Marszałkowskiego
WojewództwaPomorskiego:tonowypo-
mysł na sposób wykorzystania istnieją-
cychlub„kiełkujących”potencjałów(ob-
szarów) o dużej możliwości wzrostu,
które opierają swój rozwój na innowa-
cjach w dziedzinach związanych z uni-
katowymipredyspozycjamiregionu,np.
douzyskaniaprzewagikonkurencyjnej,
aktóredo ichurzeczywistnieniawyma-
gająwspółpracymiędzybranżowej(part-
nerstwa), a także inteligencji publicznej
(wykorzystaniamądrościmieszkańców
regionu), z udziałem kapitału prywat-
nego.

Inteligentne specjalizacje Pomorza
wyłaniane będą w ramach konkursu
ogłoszonego14majabr. Dokońcasierp-
nia komisja będzie oceniać przedsta-
wione propozycje. Wpierwszej połowie
września komisja spotka się z reprezen-
tantami partnerstw, zawiązanych
na rzecz realizacji IS. Ostateczny wybór
propozycji inteligentnych specjalizacji
nastąpi dokońcabieżącegoroku.Potem
komisja przedstawi je zarządowi woje-
wództwa. W I kwartale przyszłego roku
zarządwybierzeinteligentnespecjaliza-
cje i rozpocznie negocjacje z reprezen-
tantami autorów tych propozycji.
W marcu 2015 roku zostaną podpisane
umowy partnerstwa z reprezentantami
wybranychdowdrożeniainteligentnych
specjalizacjiwojewództwapomorskiego.
Procedura ta ma być powtarzana co 2
lata, by dostosowywać się do zmian.

Szerokiespektrum
DotychczaswPomorskiemwyłoniłosię
kilkagrupinicjatywnychnarzeczIS.Oto
propozycje:gospodarczewykorzystanie
morza (technologie konstrukcji mor-
skich i offshore, technika morska, tran-
sport wodny, drony); Smart E+ (budow-
nictwo plus energetyczne, obiekty
rewitalizowane, utylizacja odpadów i

ścieków,klimatyzacja-wentylacja,OZE);
chorób cywilizacyjnych i okresu starze-
nia się ludzi (technologie w profilaktyce
i terapii chorób cywilizacyjnych, lecze-
nie, edukacja, jakość życia); smart city
(systemy wbudowane, technologie ina-
rzędziaICTnarzeczrozwojumiast);Lo-
gistyka „Port City” (logistyka morska);
mobilnośćelektryczna(skupionawokół
Klastra Logistyczno-Transportowego
„Północ-Południe”). Kto chce zgłosić
własnąpropozycjęijąrozwijać,powinien
skontaktowaćsięzespółkąInnoBaltica:
innobaltica@innobaltica.pl .
Więcejwiadomościnatentematmożna
znaleźć na stronie
www.inteligentnespecjalizacje.
pomorskie.eu .

Niezwykle duży potencjał mają wy-
działychemii,biologiiorazbiotechnolo-
gii trójmiejskich uczelni. Każdy z tych
wydziałów współpracuje z przemysłem
i są tego konkretne efekty - mówił prof.
Piotr Stepnowski, dziekan Wydziału
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

główny organizator forum. W ciągu
około 5 lat naukowcy ze wspomnianych
wyżejpięciuwydziałówzrealizowalipo-
nad 320 projektów. W tym badawczo -
rozwojowychjestzaledwieniespełna30,
a sytuacja powinna być zupełnie inna -
powiedziałprof.PiotrStepnowski.Nare-
alizacje tych projektów wykorzystano
345 milionów złotych, z tego 15 procent
na badania i rozwój, czyli również
na wdrożenie wyników badań w prze-
myśle.

Czegooczekujeprzemysłodnaukow-
ców? O tym dyskutowali reprezentanci
uczelni oraz branż produkcyjnych: che-
micznej, kosmetyków, leków,
biotechnologicznej. Okazuje się, że ta
współpraca jest niezbędna. Polpharma
Biologics osiedliła się wGdańsku po to,
by mieć w pobliżu źródło wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników - absol-
wentów wyższych uczelni w Trójmieś-
cie - mówił dyrektor Piotr Zień.
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Pomorzeprzygotowujesiędożycianawłasnyrachunekpo2020roku,gdywsparciezUEbędzie
znaczniemniejsze.Wciągukilku latmusimyosiągnąćtakipoziomgospodarkioraznauki,żeby
sprostaćkonkurencjinietylkonarynkukrajowym,aleteżmiędzynarodowym

Inteligentnespecjalizacje

Kazimierz Netka

Zaawansowane technologiemająwyróżniaćPomorzena tle nie tylko
kraju.Mają znichna codzień korzystaćmieszkańcy regionu
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