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12 maja 2014 r. odbyło się poznańskie śniadanie z Rzeczpospolitą pt. Nauka a biznes, podczas którego
uczestnicy rozmawiali o tym, jakie są dotychczasowe doświadczenia w relacjach naukowcy-przedsiębiorcy i
co zrobić, aby je poprawić.
Przedsiębiorcy i naukowcy muszą komunikować się i współpracować w lepszy sposób, aby tworzyć
innowacje. W spotkaniu uczestniczyli Iwony Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju, Mirosław
Kruszyński, wiceprezydent Poznania, prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, Adam
Góral, prezes Asseco Poland, Jolanta Kokosińska, partner w PwC.
Iwony Wendel wskazywała, że model współpracy obrany przez Politechniką Poznańską jest warte
rozpowszechniania, ponieważ bezpośrednie kształcenie pracowników już na uczelni przez firmę, która ich
zatrudni, wydaje się być rozwiązaniem nawet lepszym od kierunków zamawianych.
To, co mnie jednak szczególnie martwi, to separowanie na uczelniach pracowników naukowych, którzy
rozpoczęli współpracę z biznesem. Zamyka się im drogę powrotu do badań na uczelni. To poważny problem
mówiła Wendel.
Wiceminister przekonywała, że liderem procesu komercjalizacji musi być firma. Liderem projektu musi być
przedsiębiorca, bo na końcu trzeba znaleźć tych, którym nowe rozwiązania się przydadzą. Zdajemy sobie
sprawę, że etap B R jest ryzykowny i dlatego interweniujemy środkami publicznymi, zmniejszając ryzyko
nauki, ale i biznesu. Natomiast samo wdrożenie to już domena firm podkreślała.
Transformacja z gospodarki produktowej, trochę odtwórczej, jest już za nami i teraz chodzi o tworzenie
klimatu dla powstawania innowacji. Po stronie administracji nie trzeba nikogo do tego przekonywać mówiła
Wendel.
Uczestnicy dyskusji rozmawiali także o rosnących nakładach prywatnych na badania i rozwój. Według
założeń rządu poziomie wydatków na B R do 2020 r. ma osiągnąć wysokość 1, 7 proc. PKB, przy czym
połowa z nakładów prywatnych.
Musimy zdawać sobie sprawę, że środki unijne nie zastąpią środków prywatnych ani innych publicznych. One
mają wyzwolić potencjał, troszkę nas nauczyć, jak przyspieszać proces innowacji. Musimy patrzeć na każde
euro, obserwując końcowy efekt zaangażowania tych pieniędzy wskazywała wiceminister infrastruktury i
rozwoju.
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel będzie prelegentem podczas II Kongresu Klastrów
Polskich w Sejmie RP, który odbędzie się 20 maja 2014 roku. Wówczas będzie miała okazję rozmawiać na
temat współpracy biznesu i nauki jaką zapewniają klastry oraz ich finansowaniu w perspektywie finansowej
2014-2020. Klastry jest to bowiem jedno z najlepszych rozwiązań, które pozwoli na rozwój firm i budowanie
innowacji. Organizatorami Kongresu są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek
Pracodawców Klastry Polskie.
http://www.kongresklastrow.pl/
Mimo trudności jakie zostały wymienione przez uczestników spotkania, goście zgodzili się, że relacje nauki i
biznesu są coraz lepsze, ponieważ obie strony zaczęły nawiązywać ze sobą dialog.
Anna Figiel
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