Kraków liderem współpracy nauki z biznesem
"Kraków jest w ścisłej czołówce pod względem aplikacji wniosków biznesowych dla
przedsiębiorców (absorbuje ok.15- 20 proc. środków w skali kraju). Jest znanym i
prężnym ośrodkiem badawczym, rozwijającym myśl techniczną. Warto promować
panujące tu trendy. Polscy naukowcy często nie zwracają uwagi na stronę ekonomicznofinansową projektów opartych na swoich badaniach. Jest to zrozumiałe, ponieważ nie
muszą znać się na wszystkim. Ale potrzebni są w Polsce eksperci, którzy mają wiedzę z
zakresu zarządzania, finansów, potrafią przeprowadzić badania rynku, specjaliści z
zarządzania własnością intelektualną" – mówi wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska dr Wiesław Bury.
Jedną z form promocji Małopolski jako lidera innowacyjności jest zorganizowanie tu części obrad
Międzynarodowego Forum "Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do innowacyjnej
gospodarki". Spotkali się tu naukowcy, menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje
firmy i wdrażać nowe projekty.

– Forum jest miejscem promocji polskiej myśli naukowej i jej wprowadzenia w tryby biznesowe. Jego
organizatorzy to polskie renomowane uczelnie, które tworzą zrąb standardów kształcenia ekspertów,
którzy będą potrafili wykorzystywać bardzo nowoczesne metody w biznesie. Na razie zbyt często się
dzieje tak, że bardzo dobra technologia nie ma przełożenia na rozwiązania biznesowe – ocenia
Wiesław Bury.
Na forum odbyły się m.in. spotkania poświęcone nowatorskim projektom naukowym. Oferty badaczy
oceniały panele eksperckie, w których zasiadali ludzie znający się na zarządzaniu firmą, finansami,
wdrożeniem projektów. Osoby te zwracały uwagę na błędy, które należy skorygować we wdrażaniu
projektu, aby miał on szansę osiągnąć sukces biznesowy.

– Projekty są dobrze przygotowane od strony technicznej, prototypy działają doskonale. Jednak kiedy
padają pytania biznesowe – czyli jak duże są potrzebne nakłady inwestycyjne, jakie stopy zwrotu te
projekty generują – oferenci nie potrafią udzielać odpowiedzi. Celem organizatorów Forum jest zmiana
tej sytuacji.
Podczas 2. Międzynarodowego Forum dotyczącego zarządzania własnością intelektualną prezes
NFOŚiGW Jan Rączka przedstawił projekt finansowania wdrożeń w obszarze odnawialnych źródeł
energii.
Jak wyjaśnia Wiesław Bury, pieniądze te są przeznaczone na wdrożenie gotowych rozwiązań
naukowych do biznesu i budowy różnorodnych źródeł energii odnawialnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznacza na ten cel półtora miliarda złotych do
wykorzystania w ciągu 3-4 lat. Połowę z tej kwoty, czyli 750 milionów mają obsługiwać fundusze
wojewódzkie – dla projektów, których wartość będzie się wahać między 1-10 milionów złotych. Jeżeli
wartość projektu przekroczy tę kwotę, inwestor będzie obsługiwany bezpośrednio przez NFOŚiGW.
Finansowaniu podlegają inwestycje ograniczone od góry mocą źródła nie większą niż 20 MW.

