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innowacyjność

Budżet konkursu
określą potrzeby ﬁrmy
17 instytucji walczy o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Beata Tomaszkiewicz
beata.tomaszkiewicz@infor.pl

Przed czasem zamknięty został nabór wniosków na analizy mające przyczynić się do
powstania programów sektorowych, prowadzony przez
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Powód: duża liczba chętnych. Wnioski mogły
składać w imieniu przedsiębiorców ich organizacje branżowe. Zgłosiło się 17, z niektórych sektorów więcej niż jedna.
Jak ustaliliśmy, na liście są instytucje skupiające przedsiębiorstwa chemiczne, teleinformatyczne, metalurgiczne,
górnictwa węgla kamiennego oraz producentów maszyn
i urządzeń dla tego sektora,
biotechnologii dla rolnictwa,
transportu miejskiego, a nawet kuźnie. Z tej listy NCBiR
wybierze dziewięć organizacji,
które wezmą udział w negocjacjach. – Wtedy będzie wiadomo, które dostaną szansę na
wykonanie analiz sektorowych
za pieniądze NCBiR.

W przeciwieństwie do innych konkursów, w których
przyznawane są dotacje, ten
nie ma swojego budżetu. Ile
dostanie każda z instytucji,
będzie wiadomo po negocjacjach – twierdzi nasz rozmówca. Zaskoczeniem, nawet dla
NCBiR, jest nieobecność na liście chętnych branży obronnej
i instytucji skupiających ﬁrmy
energetyczne z sektora odnawialnych źródeł energii i nowych technologii pozyskiwania oraz wytwarzania energii.
– Ministerstwo Obrony zapowiedziało konsolidację sektora.
Poza tym, choć NCBiR organizuje konkursy dla tego sektora,
to i tak o potrzebach decyduje
resort. Stąd brak reprezentacji
w tym konkursie – uważa nasz
rozmówca. Brak branży energetycznej tłumaczy tym, że na
szeroko rozumianą energetykę
zostaną przeznaczone osobne
pieniądze w ramach programów krajowych i regionalnych, bo to jeden z priorytetów
rządu. Nie ma potrzeby starania się o dodatkowe środki.

Studia wykonalności mają
odpowiedzieć na pytania, jaka
jest wielkość sektorów występujących o wsparcie, jakie są
ich możliwości rozwoju, a w
związku z tym potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz możliwości
wdrożenia, a także czy branża
jest odpowiednio silna ﬁnansowo, by podołać inwestycjom

10,2 mld euro

wyniesie budżet Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z czego 8,6 mld
euro to środki z UE

4 mld euro

tyle z PO IR zostanie przeznaczone na wsparcie prac
badawczo-rozwojowych

16 proc.

czyli ok. 1,6 mld euro, z PO
IR trafi do naukowców na
wzmocnienie infrastruktury
badawczej

w nowe technologie. Dopiero
po analizie zapadnie decyzja,
dla których dziedzin powstaną
specjalne programy sektorowe.
Obecnie w centrum prowadzone są dwa takie programy
– dla lotnictwa i branży medycznej. Polegają na tym, że
ustalana jest pula środków
na program, na który ﬁrmy
z sektora wykładają np. 40
proc., a NCBiR 60 proc. To ﬁrmy określają swoje potrzeby
i to pod nie przygotowywane
są konkursy. Dla przykładu
w przypadku branży medycznej, m.in. na podstawie studiów wykonalności, stwierdzono, że musi być bardziej
innowacyjna, mniej zależna
od specyﬁków wytwarzanych
za granicą. W efekcie konkursy z tego programu koncentrują się na ﬁnansowaniu
prac badawczo-rozwojowych
nad nowymi, innowacyjnymi
lekami, rozwojem metod terapii oraz personalizacją terapii. Budżet tego programu
to 300 mln zł, z czego NCBiR
wykłada 195 mln zł.

