Rzeczpospolita, str.5 / ekonomia i rynek, 2014-09-30

Wsparcie dla regionów
FUNDUSZE UE | Województwa skorzystają z pomocy ekspertów przy projektach B+R.
ARTUR OSIECKI
Mają temu służyć specjalne
porozumienia zawierane sukcesywnie przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) z kolejnymi województwami. W ich myśl NCBR
będzie wspierało badania naukowe i prace rozwojowe w
regionach. Zakres umów
obejmuje też współpracę przy
zarządzaniu i realizacji programów regionalnych i krajowych w latach 2014–2020.
Jak podkreślają w NCBR,
porozumienia o współpracy
między Centrum a władzami
samorządowymi województw
są jednym z efektów prac po-
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wołanego przez dyrektora
NCBR w grudniu ubiegłego
roku zespołu do spraw współpracy z regionami. Jego rolą
jest wsparcie wiedzą ekspercką
wzrostu potencjału naukowego
i innowacyjnego województw.

Na razie pięć umów
NCBR podpisało do tej pory
umowy z pięcioma województwami. Są to: podkarpackie,
świętokrzyskie, pomorskie,
lubelskie i łódzkie.
Ostatnio NCBR zawarło
umowę z Łódzkiem. – To porozumienie podpisane na początku nowego okresu programowania unijnego ma dla regionu, i podejrzewam również
dla NCBR, niebagatelne znaczenie. Wsparcie unijne na
projekty badawczo-rozwojo-

we, współpracę nauki z biznesem, a przede wszystkim na
innowacyjność i rozwój nowych technologii w latach
2014–2020 przewiduje duże
pieniądze – mówi „Rz” Witold
Stępień, marszałek województwa łódzkiego. I dodaje, że
współpracę na linii NCBR –
region zapewni skierowanie
strumienia pieniędzy w odpowiednim kierunku z uwzględnieniem strategii rozwoju regionu czy strategii innowacyjności LORIS 2030.
W porozumieniu zawartym
przez marszałka z prof.
Krzysztofem Kurzydłowskim,
dyrektorem NCBR, można
m.in. przeczytać, że współpraca objawi się np. wypracowaniem spójnego mechanizmu
finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach programu regionalnego na lata

2014–2020 i inicjatyw na
szczeblu krajowym.

Uchronią od błędów
Wcześniej porozumienie z
NCBR podpisało m.in. województwo pomorskie.
– Po tej umowie spodziewamy
się przede wszystkim, że NCBR
zacznie uwzględniać rzeczywiste potencjały naukowo-badawcze tkwiące w regionach i że
weźmie współodpowiedzialność
za projekty typu B+R finansowane tak z pieniędzy regionalnych,
jak i krajowych – mówi „Rz” Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego.
Jak wskazuje, Pomorze na
przedsięwzięcia typu B+R za-

>CZĘŚĆ NOWYCH PIENIĘDZY Z UE RÓWNIEŻ W REGIONACH
TRAFI NA BADANIA I PRACE ROZWOJOWE

mierza przeznaczyć w swym
nowym programie regionalnym ok. 200 mln euro.
– Mam nadzieję, że współpraca z NCBR uchroni nas
przed popełnieniem błędów
przy tego typu projektach –
dodaje Matczak.

Wykorzystać potencjał
Do województw już współpracujących z NCBR wkrótce
dołączą kolejne, bo w tym
roku NCBR planuje podpisanie porozumień w sumie z
ośmioma regionami. Kolejny-

mi mogą być województwa
mazowieckie, podlaskie i śląskie.
– O przewadze konkurencyjnej Polski zadecyduje to,
czy w pełni wykorzystamy
potencjał poszczególnych
regionów. Samorządy województw są najlepiej zorientowane, jakie branże należy
wesprzeć dodatkowymi funduszami, dlatego wierzę, że
poprzez współpracę jesteśmy
w stanie optymalnie ulokować środki publiczne na badania i rozwój – mówi Leszek
Grabarczyk, wicedyrektor
NCBR. ∑

