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W przyszłość daleką i bliską zajrzeli dziś uczestnicy Lubuskiego Forum
Innowacji. Przez kilka godzin samorządowcy, naukowcy oraz eksperci
dyskutowali jakie wyzwania czekają nasz region oraz jak się na nie
przygotować.  

- Sejmik przyjął już Strategię Rozwoju Województwa i jak widać działamy
natychmiast, przygotowaliśmy Lubuskie Forum Innowacji, aby bez zbędnej zwłoki
realizować naszą misję. Sejmik wyraźnie wskazał na inteligentne technologie. Wciąż
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będziemy budować zieloną krainę. Już 10 lat temu napisaliśmy w naszej strategii
takie wyzwanie i teraz cała Europa zmierza w kierunku zielonego ładu, co jest nam
po drodze. Chcemy odczarować wskaźnik innowacyjności, pobudzić kreatorów
innowacji oraz lubuską gospodarkę do podążania w tym kierunku. W tym celu
powołaliśmy w urzędzie marszałkowskim departament innowacji i przedsiębiorczości
- mówiła podczas Forum marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Marszałek podkreśliła także, że działania na rzecz rozwoju innowacyjności już od
dawna są prowadzone. - Mamy w Lubuskiem potencjał. Udało nam się zbudować
infrastrukturę, której nie mieliśmy do tej pory, są to parki naukowo-technologiczne.
Mamy ich 7, budujemy Park Technologii Kosmicznych. Z powodzeniem również
przyznajemy granty na innowacje. Posiadamy wiele firm, które nie oglądając się na
nic, bardzo szybko zmierzały w kierunku rozwoju inteligentnych specjalizacji, a są
nimi: zdrowie i jakość życia, zielona gospodarka oraz innowacyjny przemysł
tradycyjny. Będziemy je kontynuować oraz bardzo mocno wspierać w nowej
alokacji, o którą się w tej chwili bijemy – zapewniała E. Polak.

 

Podczas rozmów padło wiele wniosków i sugestii, ale mocno wybrzmiała przede
wszystkim konieczność współpracy. Mowa nie tylko o współpracy firm między sobą,
ale także wspólnym działaniu przedsiębiorstw z naukowcami oraz instytucjami
otoczenia biznesu. Jak przekonywali eksperci dopiero taka konfiguracja może dać
sukces. – Już nie ma wielkich firm, które gromadzą wewnątrz organizacji wszystkie
potrzebne kwalifikacje i technologie. To już nie jest konkurencja gladiatorów, gdzie
walczy się o udziały w rynku na zasadzie pokonania rywala. Teraz mamy
konkurencję drużyn piłkarskich. Przez interakcje udaje się uzyskiwać dodatkowe
sugestie, co wpływa na poprawę innowacyjności. Przy coraz szerszej wiedzy
niezbędnej do opracowania nowoczesnych technologii, żadna firma nie będzie w
stanie zgromadzić całej wiedzy u siebie - tłumaczyła dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

 

- Chcemy promować z jednej strony współpracę sieciową, klastry, a z drugiej
poszerzać obszary. Planujemy zaproponować w drugiej połowie roku, żeby
specjalnie zająć się nie tylko firmami, ale także organizacjami pozarządowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego i im dedykować centrum badawczo-rozwoje.
Chcę wyraźnie powiedzieć, że to pochód wielu podmiotów na wiele lat i musimy
zadbać, aby na pokład udało się skierować jak najwięcej osób oraz środków - wt
órował dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej.

 

W inauguracji Lubuskiego Forum Innowacji wzięło udział kilkadziesiąt osób,
reprezentujących różne sektory. W dyskusję włączył się m.in. Radosław Grech –
prezes Centrum Energetyki Odnawialnej, który przekonywał, że lubuscy
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przedsiębiorcy uczą się rozwoju swoich firm z wykorzystaniem środków na
innowacje i coraz chętniej wybierają taką drogę. Hanna Nowicka – prezes Agencji
Rozwoju Regionalnego wskazała za to na możliwości sięgania po środki, chociażby
te oferowane przez ARR. Tłumaczyła, że warto pozyskać je zarówno na twarde
inwestycje, jak również na rozwinięcie kapitału ludzkiego.

 

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Lubuskiego Forum Innowacyjności, ale to dopiero
początek pracy tego nowo powstałego ciała. W niedalekiej przyszłości zostaną
wyłonione zespoły, które będą pracować nad konkretnymi inteligentnymi
specjalizacjami.
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