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Start nowego programu
umożliwi duże projekty
DOTACJE | Z programu Biostrateg, w którym na początek jest do wzięcia 150 mln zł,

skorzystają też przedsiębiorstwa. Ich udział w konsorcjach jest bowiem wymagany.
<Biostrateg
ma wspierać
badania nad
innowacyjnymi rozwiązaniami dla
rolnictwa
i leśnictwa
oraz rozwój
technologii
przyjaznych
środowisku

Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (NCBiR) wystartowało
z nowym programem badań
naukowych i prac rozwojowych,
ogłaszając w nim pierwszy
konkurs. W programie „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Biostrateg chodzi o
badania nad innowacyjnymi
rozwiązaniami dla rolnictwa i
leśnictwa oraz o rozwój technologii przyjaznych środowisku.
– Biostrateg to pierwszy
program mający na celu dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie środowiska naturalnego,
rolnictwa i leśnictwa. Dotychczas te sektory nie miały swoich programów, a w ogólnych
konkursach nie były preferowane – mówi „Rz” Beata Tylman, dyrektor w PwC.

Pięć obszarów
Biostrateg obejmuje pięć
obszarów badawczych: bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi; przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu (ze szczególnym
uwzględnieniem rolnictwa);
ochronę bioróżnorodności i
zrównoważony rozwój oraz
leśnictwo i przemysł drzewny.
Cel programu to podniesienie międzynarodowej pozycji
Polski w badaniach naukowych w obszarach nim objętych i transfer do gospodarki
innowacyjnych rozwiązań
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220 mln złotych dla podmiotów z sektora medycznego
Biostrateg jest drugim
programem strategicznym
wynikającym z Krajowego
Programu Badań. Pierwszym
był Strategmed, kierowany do
sektora medycznego, wyznaczający strategiczne dla państwa
kierunki badań naukowych i prac
rozwojowych. W Strategmedzie
opracowanych przez korzystających z dotacji z programu.
– Program Biostrateg pozwoli przyspieszyć rozwój
nowych technologii w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle
drzewnym. Przyniesie wiele
rozwiązań, które przy poszanowaniu środowiska naturalnego pozwolą zintensyfikować
produkcję żywności i biosurowców bez uszczerbku dla
ich wysokiej jakości – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR.

Koniecznie z firmą
Budżet pierwszego konkursu w programie to 150 mln zł.
Nabór wniosków planowany

w maju br. rozstrzygnięto
pierwszy konkurs. Komitet
sterujący programu wyłonił
16 projektów badawczo-rozwojowych z obszaru onkologii,
kardiologii, neurologii oraz
medycyny regeneracyjnej, na
które NCBiR przeznaczy
310 mln zł. W skład zwycięskich

konsorcjów wchodzą też firmy,
m.in. Novum, Adamed, Le Loch
Healthcare oraz Kardio-Med
Silesia. 24 czerwca NCBiR
ogłosiło drugi konkurs w Strategmedzie. Jego budżet to
220 mln zł. Aby pozyskać
dotację, konieczny jest udział
partnera biznesowego. ∑

jest w III kwartale br. O dofinansowanie będą mogły
ubiegać się konsorcja naukowe złożone z co najmniej
trzech podmiotów, w tym z co
najmniej jednej jednostki
naukowej, ale i z minimum
jednej firmy. Maksymalny
czas realizacji projektu to 36
miesięcy.
– Program jest zorientowany na wsparcie raczej dużych
przedsięwzięć, gdyż zgodnie
z regulaminem minimalna
wartość dotacji musi wynosić
10 mln zł, co dla projektów
badawczych oznacza znaczące przedsięwzięcia – podkreśla Beata Tylman. Jak dodaje,
Biostrateg wpisuje się w założenia „krajowej inteligentnej specjalizacji” w której

jako priorytety krajowe w
ramach B+R+I wskazano
biogospodarkę rolno-spożywczą, leśno-drzewną i
środowiskową.
– Dodatkowo 22 lipca br. do
sektorów priorytetowych
wspomaganych w ramach
„Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej na lata
2011–2020”, popularnie zwanego grantami rządowymi,
dodano sektor rolno-spożywczy i biotechnologii zielonej.
Przed tą branżą otwierają się
więc bardzo ciekawe możliwości – dodaje ekspertka PwC.
Biostrateg będzie realizowany do 2019 r. Jego zakładany
całkowity budżet wyniesie ok.
500 mln zł. ∑

