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Europejskie programy badawcze koordynowane w Polsce
Wśród koordynatorów europejskich programów badawczych, w których z reguły udział bierze po
kilkudziesięciu naukowców z różnych państw, można znaleźć także Polaków. Jest to niezwykły prestiż
dla naszego kraju, gdyż w takich inicjatywach bierze udział tylko i wyłącznie elita światowej nauki.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że im większy kraj tym więcej prowadzonych projektów. W tym aspekcie przodują: Niemcy,
Anglicy, Francuzi, Włosi. W stosunku do liczby ludności bardzo dużo inicjatyw badawczych prowadzą także Szwajcarzy i
Holendrzy. - Polska znajduje się w ogonie jeśli chodzi o projekty w przeliczeniu na mieszkańca. Jeśli jednak skonfrontuje się
liczbę uzyskanych projektów w porównaniu do nakładów na naukę z rodzimych środków, to okazuje się, że jesteśmy tutaj w
czołówce. Przy słabym finansowaniu krajowym jesteśmy w stanie dużo środków uzyskać z Brukseli - mówi prof. dr hab. inż.
Janusz Hołyst, prezes Stowarzyszenia Koordynatorów Programów Badawczych UE – KRAB.
Przepływ pieniędzy
Środki pieniężne z funduszy strukturalnych wpływają do Polski na mocy umów pomiędzy polskim rządem a Komisją
Europejską. W konkursach może wziąć udział każdy zespół badawczy, pochodzący z państwa członkowskiego UE.
Najważniejsze jest, aby to polscy naukowcy wygrywali nabory jako koordynatorzy projektów lub ich partnerzy. W takich
konkursach wygrywają najlepsi. -Wszyscy uznają siebie za znakomitych, każdy nosi Nobla w kieszeni i perspektywie. Jakoś
jednak trzeba oddzielić tych, którzy mają szansę na naukowe odkrycie, od tych, którzy już tę szansę dawno stracili, bo na
przykład przez wiele lat nie wykazali się żadnymi sukcesami. W polskiej nauce musi funkcjonować konkurencja. Tak to działa
na całym świecie – kontynuuje profesor.
Wysoka jakość projektów
Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach naborów zorganizowanych przez KE, są prowadzone na wysokim
poziomie merytorycznym o szerokiej tematyce. Obecnie największym (bierze w nim udział 18 partnerów) realizowanym
przedsięwzięciem jest projekt INDECT koordynowany przez dra hab. inż. Andrzeja Dziecha na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Całkowity budżet projektu wynosi 15 mln euro. Realizacja inwestycji przyczyni się do powstania algorytmów i
systemów umożliwiających automatyczną analizę danych. Będzie ona nie tylko wykrywała przestępstwa, agresję czy
zagrożenia, ale także zapobiegała takim zdarzeniom przez ich przewidywanie i uprzednie powiadomienie odpowiednich
służb. Wprowadzenie systemu sprawi, że praca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo stanie się wydajniejsza. W
związku z tym, iż dotyczy to spraw bezpieczeństwa, udział w projekcie bierze m.in. Komenda Główna Policji.
Inną grupą są projekty prowadzone w Centrum Doskonałości Genomiki Biotechnologii oraz Jakości Produktów Zwierzęcych w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod Warszawą. Tutaj projektu UE są wręcz siłą napędową
jednostki. Ponadto należy zaznaczyć, iż wyposażenie laboratoriów dorównuje niejednemu instytutowi z Zachodniej Europy.
Do najważniejszych realizowanych tu projektów należy Q-Porkains. Jest to europejska inicjatywa mająca na celu rozwój
zrównoważonej produkcji wysokiej jakości wieprzowiny i jej przetworów, odpowiadających wymogom konsumenta odnośnie
zarówno jakości produktu, jak i metod produkcji, chroniących środowisko. Zarówno uniwersytety, instytuty naukowe, jak i
firmy przemysłowe będą rozwijać nowe, zaawansowane metody kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcji,
począwszy od hodowli a skończywszy na gotowym produkcie, w różnych systemach produkcyjnych. Wyniki projektu będą
testowane w programach pilotażowych i próbnych łańcuchach produkcyjnych, natomiast nowa wiedza zdobyta w projekcie
będzie zebrana i przekazana zainteresowanym w postaci opracowanych programów edukacyjnych i kursów. Unia Europejska
wsparła finansowo projekt Q-Porkchains sumą 14,5 miliona euro, podczas gdy ogólny budżet projektu wynosi 20,7 miliona
euro. Czyni to ten projekt największym jak do tej pory z projektów badawczych w dziedzinie nauki o mięsie, finansowanych
przez Komisję Europejską.
Politechnika Warszawska realizuje projekt EU dotyczący badań nowych materiałów do baterii słonecznych, czyli przyrządów
mających służyć przetwarzaniu energii słonecznej w elektryczną. Ponadto uczelnia prowadziła także przedsięwzięcia z
fotoniki, a dokładniej z mikrooptyki.
Koordynatorzy wszystkich projektów-łączcie się
Miejscem, które łączy wszystkich koordynatorów projektów badawczych nadzorowanych przez polskich naukowców jest
stowarzyszenie KRAB. Powołanie instytucji miało na celu m.in.: pomoc w formułowaniu wniosków związanych z
prowadzeniem projektów dofinansowywanych z UE w Polsce oraz przesyłanie ich do wszystkich instytucji, których działania
są ważne dla zespołów badawczych, ubiegających się o projekty z Brukseli. Stowarzyszenie KRAB łączy polskich
koordynatorów wszystkich projektów. Powstało m.in. po to, by formułować wnioski związane z prowadzeniem projektów UE
w Polsce i przesyłać je do wszystkich instytucji, których działania są ważne dla zespołów badawczych starających się o
projekty z Brukseli. -Są pewne sprawy, które nasze stowarzyszenie chciałoby rozwiązać w skali Polski. Najlepszą drogą do
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tego, aby uzyskać poparcie dla naszych postulatów, jest pokazywanie sukcesów, prezentowanie osób, którym udało się
uzyskać projekty i których zespoły uzyskują dobre wyniki. Tylko ci, którzy odnieśli sukces wiedzą, na jakie kłopoty natrafiają
naukowcy na różnych etapach projektu. Stowarzyszenie KRAB pomaga w rozwiązywaniu tych problemów - mówi prof.
Hołyst.
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