Podsumowanie drugiego spotkania polskich interesariuszy
w ramach projektu MIRRIS – 5 listopada 2014 r.
W dniu 5 listopada 2014 r. w PARP odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań − debat polskich
interesariuszy w ramach międzynarodowego projektu MIRRIS, pn. „Dialog nt. udziału Polski
w europejskich programach badawczych z udziałem krajowych interesariuszy i przedstawicieli
MIRRIS - runda druga”.
MIRRIS to projekt, którego celem jest zachęcenie nowych krajów UE do lepszego wykorzystania
europejskich programów badawczych i innowacyjnych - głównie Horyzontu 2020. W projekcie
uczestniczy 13 nowych krajów UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa,
Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
We wszystkich wymienionych wyżej krajach odbyła się pierwsza runda spotkań. W ich trakcie
debatowano nad obecną sytuacją danego kraju, jeśli chodzi o jego udział i wykorzystanie środków
dostępnych w ramach 7 Programu Ramowego, identyfikowano przyczyny często niskiego
angażowania się poszczególnych podmiotów (m.in. naukowcy, przedsiębiorcy) w projekty
finansowane ze środków tego programu.
Druga runda, ma na celu omówienie słabych i mocnych stron każdego z krajów oraz
zidentyfikowanie i wybranie najlepszych mechanizmów wsparcia, co sprawia że jest to bardzo
ważny etap projektu. Następnym krokiem w projekcie MIRRIS będzie opracowanie portfolio „szytych
na miarę” instrumentów do zastosowania w każdym z krajów uczestniczących w Projekcie.
Trzecia runda dialogu, planowana na 2015 r., będzie miała na celu przełożenie wyników analizy SWOT
oraz portfolio instrumentów na plan działań (mapę drogową) w zakresie systemu wsparcia.
Spotkania odbywają się w formule okrągłego stołu, co pozwala uczestnikom na swobodną wymianę
poglądów i opinii. W drugiej rundzie dialogu, zorganizowanej przez PARP 5 listopada br., wzięli
udział przedstawiciele administracji, świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu przy Poznańskim
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Akademii Leona Koźmińskiego,
Wrocławskiego Parku Technologicznego,
European Research Area and Innovation Committee (ERAC) i Komitetu Polityki Naukowej,
Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB,
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APRE – włoskiej Agencji Promocji Badań Europejskich.

Na podstawie zebranych w pierwszej rundzie dialogu informacji Meta Group (koordynator projektu
MIRRIS) opracowała analizę SWOT, która została przedstawiona uczestnikom spotkania, a następnie
poddana dyskusji.

Drugie spotkanie MIRRIS. Moderatorzy z Meta Group – Anita Tregner-Mlinaric i
Andrea Ferrara. PARP. 5.11.2014 r.

Ważną częścią spotkania była analiza luk w polskim systemie wspierania uczestnictwa w
międzynarodowych programach badawczych. W projekcie zastosowano metodologię łańcucha
wartości uczestnictwa (participation value chain). Po stronie popytowej zidentyfikowano przede
wszystkim zagadnienia związane z przygotowaniem propozycji projektu. Według uczestników
proces ten powinien rozpoczynać się ok. roku przed terminem naboru wniosków, a najpóźniej 6
miesięcy wcześniej. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie przygotowań pozwala na wypracowanie
koncepcji projektu oraz zbudowanie konsorcjum.
Z kolei po stronie podażowej stwierdzono, że najważniejszym polskim problemem jest brak
odpowiednio wczesnych informacji z Brukseli, co wiąże się m.in. z brakiem silnego
przedstawicielstwa i zaangażowania w różne grupy robocze. Zidentyfikowano także problemy takie
jak brak partnerów do projektów, trudności językowe oraz niewystarczające wsparcie
administracyjne i menedżerskie.
Ważną częścią niniejszego spotkania było przedstawienie dobrych praktyk włoskiej Agencji Promocji
Badań Europejskich (APRE), która została stworzona w 1989 r. jako wspólna inicjatywa Ministerstwa
Nauki i grupy prywatnych i publicznych podmiotów w celu dostarczania informacji nt. europejskich
programów badawczych.
Agencja jest organizacją prywatną o charakterze
non-profit,
finansowaną
przez
Komisję
Europejską i organizacje członkowskie.

Drugie spotkanie MIRRIS. Caterina Buonocore, APRE.
PARP. 5.11.2014 r.
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W APRE działa Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE, zatrudniający prawników,
ekonomistów, inżynierów i osoby specjalizujące się w life sciences. Obecnie nacisk położony jest
głównie na poprawę jakości składanych wniosków, a nie ich ilość ponieważ liczba wnioskodawców
we Włoszech jest obecnie zbyt wysoka. Wskaźnik sukcesu dla Włoch w FP7 wynosił 18% (tak jak dla
Polski), niemniej Włochy są na 4. miejscu pod względem wysokości otrzymywanego finansowania, co
pokazuje że włoskie podmioty mają bardzo wysokie koszty i nie są efektywne.
APRE działa w pewnym eko-systemie, na który składają się Komisja Europejska, ministerstwa,
regiony, uczelnie, przedsiębiorstwa itp. Agencja posiada przedstawicielstwa w regionach, głównie
w parkach technologicznych i podobnych podmiotach, ponieważ zdaniem APRE są one bardziej
skuteczne niż przedstawicielstwa np. na uczelniach. APRE dysponuje bazą 46 tys. kontaktów, posiada
także biuro w Brukseli i jest członkiem Enterprise Europe Network.
APRE oferuje wnioskodawcom ukierunkowaną informację i doradztwo, pre-ewaluację wniosków,
dni informacyjne, spotkania brokerskie, szkolenia, a także intranet dostępny dla organizacji
członkowskich. Co istotne, wiele wydarzeń organizowanych jest w regionach, tak aby ułatwić
podmiotom spoza Rzymu bezpośredni dostęp do usług i informacji.
APRE ściśle współpracuje z krajową administracją, m.in. w zakresie badań statystycznych,
analizowania propozycji konkursów i wsparcia w zakresie przygotowania i wdrażania programów
ramowych. Z drugiej strony APRE współpracuje także z Komisją Europejską, m.in. jej przedstawiciele
są ekspertami w różnych komitetach i grupach roboczych.
Taki model działania sprawia, że APRE jest ważnym graczem w obszarze europejskich projektów
badawczych, a jej działania docierają z jednej strony do przedsiębiorców i naukowców jako
podmiotów realizujących projekty badawcze, a z drugiej do krajowej i unijnej administracji,
odpowiadającej za kształtowanie i realizację polityk B+R+I.
Spotkanie w Polsce rozpoczyna drugą rundę dialogu politycznego w ramach Projektu, która
w najbliższym czasie będzie również prowadzona w innych krajach uczestniczących w Projekcie.
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