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Formularz opinii Założeń projektu
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w kierunku
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
GOSPOSTRATEG”
w zakresie opracowanej diagnozy sytuacji w obszarach nauki i gospodarki oraz tematów objętych
Programem
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za podjętą współpracę i chęć wyrażenia opinii dotyczącej Założeń Programu
GOSPOSTRATEG. Państwa wkład umożliwi wzrost jakości opracowywanych rozwiązań i zapewni
powstanie programu lepiej odzwierciedlającego faktyczne potrzeby. Jednocześnie uprzejmie
prosimy o przestrzeganie zakresu tematycznego programu, limitu długości wypowiedzi oraz
terminu nadsyłania opinii.
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
(program strategiczny) jest realizacją jednego z kierunków badań określonych w Krajowym
Programie Badań (KPB)1 . Zakres tematyczny programu strategicznego musi więc zawierać się w
zakresie tematycznym wybranego kierunku i nie może wykraczać poza jego granice. Z drugiej
strony, program strategiczny nie musi pokrywać całego zakresu tematycznego kierunku badań
określonego w KPB.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Opinie nie spełniające tych wymogów
formalnych mogą pozostać bez rozpatrzenia.
Formularz należy przesłać w terminie do 2 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Katarzyna Pietruszyńska, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa. Równolegle prosimy o nadesłanie wersji elektronicznej w pliku programu Word na
adres e-mail gospostrateg@ncbr.gov.pl.
Informujemy, iż opinie nadesłane jedynie w formie elektronicznej pozostaną bez rozpatrzenia.

1. Podmiot zgłaszający opinię (pełna nazwa):
Stowarzyszenie SIMS (Science Infrastructure Management Society)

2. Zakres opinii (Należy wskazać jakich elementów Założeń Programu dotyczy)
Wprowadzenie w obszarze tematycznym 4.4 Programu (Obszar pułapki słabości instytucji)
zakresu „4.4.8 Wypracowanie nowych metod i narzędzi w zakresie udostępniania zasobów
infrastruktury naukowo-badawczej”.
Uzupełnienie wykazu Wnioskodawców/Beneficjentów o których mowa w pkt. 6 założeń o
organizacje pozarządowe mające osobowość prawną i mające siedzibę na terytorium RP.
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Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r (Dz. U. z 2014 r. , poz.1788).
Krajowy Program Badań, Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 r.
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3. Opinia (Należy wskazać źródła informacji na które powołuje się opiniodawca)
Zgodnie z diagnozą sformułowaną w programie GOSPOSTRATEG istotną barierą wzrostu
innowacyjności jest mało efektywny system wsparcia badań i innowacji oraz system transferu
wiedzy i technologii, niedoskonały jest również ich wymiar instytucjonalny. Obszary tematyczne
wskazane w zakresie programu są zgodne z dokumentami strategicznymi, w szczególności
Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wydaje się jednak, że nie wszystkie elementy
wspierania innowacyjności zostały w nim uwzględnione. W ocenie Stowarzyszenia SIMS jednym
z kluczowych elementów jest efektywne wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej
posiadanej przez jednostki naukowo-badawcze. Należy podkreślić, że tylko w latach 2007-2013
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polskie instytucje naukowe
kosztem blisko 5 mld złotych zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę na poziomie
światowym. Infrastruktura ta może służyć prowadzeniu zarówno prac własnych, jak też być
udostępniana przedsiębiorcom (na różnych zasadach, zależnie od charakteru współpracy).
Wydaje się, że wypracowanie nowych metod i narzędzi w zakresie udostępniania tej
infrastruktury stanowiłoby istotne uzupełnienie dotychczasowych inwestycji, pozwalając na
zwiększenie efektywności i zoptymalizowanie jej wykorzystywania przez ośrodki naukowe i
podmioty gospodarcze.
Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy wprowadzenie do obszaru tematycznego 4.4
Programu (Obszar pułapki słabości instytucji) zakresu „4.4.8 Wypracowanie nowych metod i
narzędzi w zakresie udostępniania zasobów infrastruktury naukowo-badawczej”. Projekty w
tym zakresie stwarzałyby możliwość konstruowania narzędzi i systemu wsparcia wykorzystania
nowoczesnej infrastruktury R&D w Polsce, co z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia
transferu wiedzy i technologii do gospodarki.
Dodatkowo proponujemy uzupełnienie wykazu Wnioskodawców/Beneficjentów o organizacje
pozarządowe mające osobowość prawną i mające siedzibę na terytorium RP, co umożliwiłoby
lepsze wykorzystanie doświadczeń szeregu instytucji w zakresie projektowania i realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w programie.

Stowarzyszenie SIMS powstało z inicjatywy uczestników realizowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Programu SIMS (Science Infrastructure Management Support),
którego celem było podniesienie kompetencji kadry polskich jednostek naukowych do
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skutecznego jej wykorzystywania na rzecz gospodarki. Stowarzyszenie zrzesza osoby związane
z szeroko rozumianym zarządzaniem infrastrukturą naukowo-badawczą, w większości
ekspertów w swoich dziedzinach, zatrudnionych w wiodących polskich uczelniach, instytutach
badawczych, firmach, jak również prowadzących własną działalność gospodarczą. Jako
Stowarzyszenie deklarujemy aktywny udział w procesie konsultacji publicznych regulacji
związanych z przedmiotem naszej działalności.

4. Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
lub pieczęć imienna, podpis

Ryszard Piramidowicz, Prezes Zarządu

5. Pieczęć podmiotu

6. Imię i nazwisko osoby
wskazanej do kontaktu w
sprawie
7. Dane kontaktowe osoby
wskazanej do kontaktu w
sprawie (tel., e-mail)

Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

e-mail: b.dessoulavy@sims.org.pl
tel. 792 166 911
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