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Rozmowa z Bartoszem Rozpondl<iem
Dyrel<torem Sląskiego Centru m

Przedsiębiorczości

$ągrieCrenfrrrm@ipruft
porłładzilojuż ź konlansów Wtej cłNiti
uruchomiory zostd kolejry, w lćórym fir-
my prowadzące place badawcze mqgą li-
uyenaspolyzasuz5zkgotftł,ktJak\łTEtą-
da zaintelesowarrie tqo tJpu wsparciem?

To juz piąty nabór w ramadr d ł ałan i a l. 2 B a d a ni a,
ronłój,innowacjewpmedsiębiorstvvach.Wczterectr
za7<ończonych dofi nansowaliśmy 1 O 1 prze dsię -

wń{.nalonrotę ponad 134 mln złotyó z laóryó
więlazosćdotyczyhwhśnieprzeprorładzerriaprac
badawczyó, rorwojowych, ekspenrmentalnyó
nad norłr5rm produktem czyusługą Be tald& dńa-
łń nie Ędzie wysokotechrrologiczryó innowa-
di - nowatorskie pomysĘ musą być przeciez naj-
pierw przetesto\Mane, by rłprowadzić je na r}rnek,
do powszechnego obiegu. Stąd tak wazna rola
przedsiębiorców inwestuj ącyó w prace B+R po-
dej muj ąryó nyzyko, o lctóryrm pruueznie możm
zapominać Realizując projelct z unijryłrn dofinan-
sowanierą firma zysĘ e szanĘ na dobre przepro-
wadzenie swoich prac. Po ruzkolejny można ńo-
zyć proj elct w parElerstwie w formie konsorcjum -

róvrniez z j ednostlq naukową Doswiadczenie po-
przedniego naboru polozało nam, ze warto było
urprowadzić taki wariant Firmy dostzegają potze
Ę sięgania po potencjał i lmow-how pncornłril<ów
naukowyó nie wszysfl<ió stać i nie lozdy ma po-
tzeĘ tworzenia swojego zaplecza uy dńałuB+R
W taldm wypadku konsorcjum jest dobr5rm toz-
wiąaniem.

W o tafidm czasie do lłogramu !qrno!v:r-
dzono spolo ztniarL pojawĘ się takze no
weinteligenfirespeqializaqpna z Dwoje
wodztrłaCatomnuadlasamychpd-
si@iolrcow?

Ramy tłognmu Opency1 nego Woj ewodztwa ŚĘ-
slciego zostały opracowane kilka lat temu, co nie
macą,ze jego aprsy musą obovnązywać pruez
caĘ olces programowania i nie mozna ictr modyfi -

kować tłzeci\Ą/nie - podczas realżowania konlcur-
sów zgłaszarry swoje uwagl, zbieramy takze te,
wskazywane plzeznaszycŁr beneficjentów proula-
dzone ąkonsultade z ekspertami. Wnaborze, do-

Ęczącym pI ac B+R zostaly rłprowadzone istotre
modyfikaqe, które dodatkowo powinny za&ęoć
do skorzystarria ze środków RPO. Negocjacje nasze-
go tłognmu zaowocorłrały możiwoscĘ dofinanso
wania w II Vpie projektu takze prac wdrozenio-
wycL," Dlaczęgo to takie wazrre? tłzedsiębiorry, lftó-
rzy reŃzowali prace badawczo-rozwojowe, po ió
za]<ończeniu mieli obowiąek ictr komergalizacji
na whsny kosż Zasady były jasno olaeslone - pr7e
kazujemy dofi nansowanie w konkretlyrrr celu wy-
nild badń mtsiały słrĘć rozwojowi naszej gospo-
dafld. Obecrrie mozemy mówić o wsparciu od po-
mysłu do przemysłu - to prosta drqgą zebynajpierw
pzeprowadzić badania i następnie, w ramach tego
samego projektu, sfinansować rłrprowadzenie ió
wynikównar5rnek.

Na co konlaefirie mogą licryć firmy, clrące
irrwestowaćwpĘroeB+R?

Dofinansowanie komponenfu wdrozeniowego
on7auawprakryce np. mozliwoŃ zalaryu nowej
linii technologiczrrej,Ędźspecjalnego oproglcilno-
\^ania dla skomercjalizo\^Enia prototypu którypow-
stał w wynilru przeprowadzonydr badań Rzedsię-
biorca moze zalcupić środki trwałe i wartości
niematerialno-pawne, które ą niezĘdne do rłrpro
wadzenia na 4rnek efektów prac B+R W ramadr
pierwszego t]pu projekfu fi,rndtsze ptzezr.7aunne

ą na twozenie lub rozwój istriejącego zapleczaba-
dawczo-rozwojowegowprzedsiębiorsrrłaósŁĘ-
cego ió clłała]norci innowaryjnej. To omacza że
pienĘdze ouąrmają firmy, które utworą rozbudu-
ją lub znodemizują infiasfukhrę do prowadzenia
prueznie pnc B+R Dilgl t}p proJelft, daje tr.,rm n-

1H,:TT;,T:;H:*;ŁTff l?:,trr"ffi'.';
elcsperyrmentalno-rozwojowe lub wyĘczrrie pI ctce

elaperymentalno-rozwoj owe; dodatkowo Ędzie
mozrntalgeuzyskaćrłroparcienakomponentwdro
żeniowy - cryhnadziałania, prowadące do sko
mercjalizorłania wyrrików pnc B+R

P,rlaw obecrrym konłrursie to l28 mln zlo
tydl@zielonycłtnaółłłrrabory.SĘdpo
mysł na rcalizaqię w rurrdach?

Dwie rundy wydfu zające termin na sldadarrie rłrnio
sków aplikaryjnydl, to duze ułanłrienie dla przed-
siębiorcówi zadręta do tego, by zainteresować śe
tematem badń. Do firm, działającydr w naszyTll
regionie moze fiaf,ć w pierws4rm rozdaniu ponaC
85 mln złotyó, natomiast w drugim 42 mln. Tali
dfugi, bo trwająq azdo 15 styczrria Zotgroku na-
bór to wyjątkowa okazja, by dobrze przygotować
swoj e przedsięwzięcie. Prowadzenie pr:ac B +R j est
obarczone ryzykiem niepowodzenią dlatego wź -
ne jest, aby każdy element zaldadanego do realiza-
cji projektu został doprecyzowany - zarórnrno
rze-z,ow o, jak i fi nansowo.

Slryt<ie Cennrnn @ib$zie
rcalizorłrało także nabór w mmach plzrd.-
siętłzięcia,,Silesia pod Hękinrym niebem1
Tbna ĘrijeszczewZ)l8rclal

PorazkoĘny dotykamy sfery wspołprary na linii
przedsiębiorry i natrka" W tym projekcie potrzeba
więcej gauy.Czyste powietze jest mozliwe tylko
z udziałem przedsiębiorców lłórry jńw listopa-
dńe będą mogll uczestri c4l ćw przedsięwzięciu
na duzą skalę. Sftonami oglaszająqrmi konlcrrsy
Ędąwspolnie NCBRonz Wojewodztwo Śtąst<ie -

ągaeCerrtumtMsiębiorczosci,pTzyc:rJmwra-
mactt naborów NCBR mozliwe Ędzie finansowa-
nie wyłącznie badń przemysłowyó realizowa-
nydl przezkonsorcja naukowe (przedsiębiorry +

jednostld naukowe). Ślą5tde Centnrm Rzedsiębior-
czości umożliwi fi nansowanie wyłączrrie pracroz-
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Rzeczpospalłta
Pe[slqa

Publil<acja wspołfinansowana ze środl<ow Unii Europejsl<ie1 - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Sląskiego na lata 2014 -2O2O
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wojowych i wdrozeniowyó (nabr-ce ś::.i: ]-,,.
trwĄch, wartości niemateńa]nr-ch s:;:;, - _

do komercjalizacji rłr5mik311: prac B-F. i - 
- -=:

przedsięwzięcia nn7rrosi 1OO mln ż -,,,,:: :ff -. 
", l,,Ł-

duNCBRto 50 mln ż, warto ćlr-kh.c* -,,,-], -,,,,:,":-

twaśląskiegorówniez 50 mln ż

O t}rm, ze niebo rrad Slsldefi. rr}]na$a nź}

tychmiastorręi intent eĘii. nikop nie t;ze
hprzekoqr\Tać.-

Poziom ZaIllef'^J SZCZen po t,, i e nza \,,- \,, 
-, 

J j e \ r 
-otdz -

twie śląskim od lat, pv,ezirrele dni i,,- IokLL pzeka-
cza dopuszcz,a]nenolm}, pomlmo ze \i-Polsce ą
one zncanie v,lyzszeruz r v lrrnr-ó 1..ralaó L-nii Eu-
ropejskiej. Nowe przepĘ; drreirnrrr- unljne doty-

uące OT,. . . to kolepy argument, ze, Silesla pod Uq
kitrym niebem' jest dla nasz o regonu konieg-
nością ze względu na ll,anuilci 4,cią ale i szanĘ
na rozwój w bardzo wielu gałęziaó gospodarlci.

rłzyjętyw Porozumieniu obszar tematycmy jest

mocno rozbudowany i oĘmie takie dziedziny, j alc
energetylą rąrnleń biomedyczrra lnformatylą
bansport, medycr7na WĘólne przedsiętłzięcie za-

ldada talge zaciesrrienie wspdpnqz srodowisk nau-

kowydr z birresem, co j est kluczem przy innowa-

ryjnyó prq elctaó- Warto podkrśtić j ego ogólno-
polski draralcter za spĘtwą parftrerstwa z Nłodo-
rłnrm Centrum Badan i Rozwoju W ten spońb do-
cieramy do przedsiębiorców z całego lcaju, uzyslnr-
jemy jako leglon szanĘ na wykorzystanie i& po-

tencjału, lmow-how w zalaesie popawy jakosci po-

wiefrza Firmy spoa naszego wojewodztwa Ędą
mogty realżować prqelcry badawcze, jednak mu-
są one dotyczyć i być wdrozone tylko na obszaze
woj.sląpkiego.

Ifunlalry doĘcząe plac B+Rto niejd5ne
d-ałanią wdlażane plrlr;zŚCP. Ca jurnr
można zaproponować przedsiębiorcom
zryionu?

Jak juz wczesniej wspomniałem - badania to pierw-
szy lcok do rłprorłładzerria na ryrrek innowacji Wo
j ewodztwo śląskie zajmuj e drugie miej sce w kraju,
za mazowieckim, pod względem ak nnrności pa-

tentowej orazrłn7nalaz uej. Rodzime f,rmy mają
dlw potendał i bardzo drętrie sięgają po fundu-
sze pozwalające wdrozyć efeĘ badań i wprowa-
dńćinnowacje produktowe czy procesowe na ry-
nelc Świaagy o tym zainteresornnrrie nasąrmi kon-
lnrrsami w ramach działania 3, 2 Innow acje w UŚĄ
gdzie w przeprowadzonyctr konlcursach udało Ę
dofinansować 386 przedsięwzięc na laruotę ponad
325 mln żotycLr kzysĘ rok przyruesie kolejĘ no-
woś - promocja przedsiębiorstw na targach zagn-
niczryó" Tego tlpu ronryanaproponowalśmy
wubieglej perspeldyvwe - wiele nrm onzymało nie
powtarzalną szansę do zaprezentorvania swoió
produktów nabnnzowyćr wystrrradl dzięld aE
muudałoimsięwypłlrnąćna sze ze rr-odli Nego

dacj e tłognmu po^Mollły Mpro\Ąa dńćno\ \-e d i a-

łanie, lctóre urudromimy w 2019 roku O \,,-s4,st-

ldm Ędziemy informować na bieza co zapr>red-
g nictwem sfrony intemetowej oraztv l\tnkce Kcn-

Ę taktowymwnaszej siedzibie pq, uL Kat:r",iCje;
E ą7wcf,torzowie.
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