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Kleiber: UE zmusza Polskę do większych
nakładów na naukę
"Środki budżetowe Unii przeznaczone na badania naukowe nie są, w przeciwieństwie do dopłat dla
rolnictwa czy funduszy strukturalnych, rozdzielane według żadnego systemu. Fundusze przyznawane
są na konkretne, najciekawsze projekty badawcze. Dlatego łatwiej pozyskiwać je tym krajom, które

już mają wysokie nakłady na naukę" - powiedział minister.
Pełnoprawne członkostwo we Wspólnocie przyniosło polskiej nauce oczywiste korzyści. Zaletą
przystąpienia do UE jest, zdaniem Kleibera, możliwość pozyskiwania na badania funduszy o wiele
większych niż te, na które Polska mogłaby sobie pozwolić indywidualnie.
Bezpośrednią korzyścią jest także możliwość udziału polskich uczonych w dużych międzynarodowych
przedsięwzięciach badawczych. Z tym wiąże się też łatwiejszy dostęp polskich uczonych do wyników
takich badań, prowadzonych w UE.
"Po wstąpieniu do Unii w Polsce stał się bardziej dostępny model prowadzenia badań, nazywanych
w żargonie »badaniami konsorcjalnymi«. W tym modelu zastępuje się małe, wyspecjalizowane
projekty, dużymi, interdyscyplinarnymi przedsięwzięciami" - powiedział minister.
Poza zaletami wstąpienie do UE niesie ze sobą jednak także trudności i wyzwania dla polskiego
sektora badań i rozwoju. Zdaniem ministra, jedną z wad wspólnej polityki naukowej jest narzucanie
unijnych priorytetów badawczych, które nie zawsze pokrywają się z krajowymi.
"Przykładem może być badanie basenu Morza Śródziemnego, które w Unii jest jednym z priorytetów.
Z oczywistych względów wolelibyśmy, żeby co najmniej taki sam nacisk był położony na badania
Bałtyku" - powiedział Kleiber.
Odpowiedzią na taką politykę naukową UE powinno być, według ministra, z jednej strony wspieranie
tych dziedzin nauki, które są priorytetowe zarówno dla Polski, jak i dla całej unii, z drugiej zaś
aktywny udział w kształtowaniu wspólnotowych priorytetów.
Według ministra, innym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą członkostwo w UE, jest ryzyko emigracji
wybitnych uczonych, którzy mając ułatwiony dostęp do zagranicznych ośrodków będą woleli
prowadzić badania w tych krajach, w których nakłady na naukę są większe.
"Jeżeli nie rozwiążemy tego problemu w ciągu trzech-pięciu lat, grozi nam to, że najlepsi, młodzi
specjaliści będą wyjeżdżali. To zrozumiałe, bo dla takich ludzi prowadzenie badań jest naturalnym
odruchem. Jeśli tutaj nie będą mieli do tego warunków, po prostu przeniosą się gdzie indziej" ostrzega Kleiber.
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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