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Biznes i nauka – korzyści ze współpracy

Wysokie koszty prowadzenia badań naukowych, problemy z zawiązaniem
kontaktów, niskie kompetencje kadr, zły system motywacyjny naukowców, czy po prostu
brak wystarczającej wiedzy na temat możliwości współpracy na linii nauka – biznes to
podstawowe bariery we wdrażaniu innowacyjnych projektów w polskiej gospodarce.
Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że 60% naszych firm nie wie jak lub nigdy nie próbowało
nawiązać współpracy z naukowcami. Zdaniem „Wirtualnego Nowego Przemysłu”, to duży problem,
jeśli chcemy przezwyciężyć trwający kryzys.
Współpraca między nauką a biznesem w Polsce to wciąż temat nowy, zwłaszcza dla naukowców,
którzy zajmują się głównie dydaktyką oraz przedsiębiorców, spośród których większość nie widzi
potrzeby sięgania po wsparcie nauki. Ministerstwo Gospodarki zbadało, że prawie 20% firm nie wie,
że współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym w ogóle jest możliwa. Jako przyczynę takiego
stanu rzeczy podaje się przede wszystkim krótką tradycję innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce
oraz kłopoty z komunikacją tych dwóch środowisk.
Mimo, iż nie jest trudno pozyskać zewnętrzne źródła finansowania projektów badawczych,
środowiska naukowe nie są chętne do otwierania się na potrzeby biznesu. Stoi za tym przede
wszystkim przestarzały system motywacyjny, nagradzanie za publikacje, a nie patenty, a także brak
uregulowań prawnych do powstawania spółek na uczelniach. Widać już jednak pierwsze pozytywne
zmiany, takie jak np. wprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński.
Kolejnym krokiem do budowania innowacyjnej przedsiębiorczości są także inkubatory i parki
technologicznym. Dobrym środowiskiem do inicjowania współpracy z nauką są także klastry. Jak
informuje „Wirtualny Nowy Przemysł”, przedsiębiorstwa, które weszły do porozumień
kooperacyjnych cieszą się większym zaufaniem, mają też więcej patentów na swoich kontach.
Receptą na poprawę stosunków między nauką i biznesem z pewnością będzie także wpisanie
działalności rozwojowej we współpracy z jednostkami naukowymi do długoterminowych planów
strategicznych firm. Ogranicza się wtedy ryzyko oraz lepiej wykorzystuje środki zewnętrzne –
czytamy.
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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