Warszawa dnia 28 października 2014

RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ NA UNIWERSYTECIE W BERGEN, NORWEGIA
w ramach projektu
„Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy
uczelni polskich i norweskich” (nr projektu FSS/2013/IIC/W/0013)

Termin wizyty: 22-25 października 2014
Uczestnicy wizyty z Akademii Leona Koźmińskiego:
•

Joanna Kartasiewicz, Manager Badań Naukowych, Biuro Obsługi Działalności Naukowej

Odwiedzone instytucje:
•
•

Research Administrative Division UiB
BTO – Centrum Transferu Technologii UiB

23 października 2014 - Research Administrative Division UiB
Spotkanie zorganizowane przez pracowników jednostki wspierającej projekty badawcze na
Uniwersytecie w Bergen otworzyła dyrektor badań, Pani Heidi Annette Espedal. Zaprezentowała ona
strukturę działu i podział obowiązków między pracowników.
Struktura RAD
1. Dyrektor – autonomia, podpisuje wnioski projektowe składane do konkursów
2. Konsultanci Projektów Badawczych (6 pracowników) dla następujących obszarów
tematycznych:
•
•
•
•
•
•

Law, Social Sciences, Humanities
Medicine and Dentistry
Research Infrastructure
Psychology/Mathematics and Natural Sciences
Social Sciences, Humanities; editor for UiB Horizon 2020 website
ERC, SFI, SFF

3. Dział prawny (4 pracowników)
4. Zarządzanie finansami (1 pracownik)
5. Project Establishment Support (1 pracownik)

Działalność jednostki jest dedykowana wsparciu procesu aplikacyjnego dla wniosków projektowych
przygotowywanych przez kadrę akademicką UiB. Projekty te są wypracowywane na poziomie
jednostki badawczej/wydziału, a rola pracowników Research Administrative Division (RAD)
ogranicza się do funkcji doradczej (impact, implementation), weryfikacyjnej (quality check – legal and
financial) oraz informacyjnej. Każdy projekt, który trafia do RAD na etapie przygotowania wniosku
musi być pozytywnie zaopiniowany przez kierownictwo instytutu / jednostki naukowo-badawczej,
która deleguje swoje zasoby i pracowników do pracy nad projektem (letter of committment).
Pracownicy RAD służą wsparciem przy podpisywaniu umowy grantowej (weryfikacja prawna przez
prawnika in-house) oraz w momencie uruchomienia projektu organizują kick-off meeting dla
wszystkich uczestników.
RAD prowadzi również akcje informacyjne (newsletter - FunderFinder, strona uczelni dedykowana
programowi Horyzont 2020: http://www.uib.no/en/horizon2020), a także działalność doradczokonsultingową m.in. organizuje szkolenia wewnętrzne i warsztaty dla pracowników na temat
przygotowania wniosków projektowych, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (najbliższe
spotkanie z Seanem Mc Carthy’m z Hyperion 5 grudnia 2014 oraz Yellow Research 20 listopada
2014).
Następnie Bjørn Erik Andersen zaprezentował strategię i cele operacyjne internacjonalizacji uczelni.
Proces z powodzeniem jest wdrażany od 2007 roku, obejmując jednocześnie działalność dydaktyczną i
naukową. Po krótkiej przerwie polscy uczestnicy wizyty studyjnej zaprezentowali swoje uczelnie i
instytucje.

24 października 2014
BTO
Bergen Teknologioverføring (BTO) jest centrum transferu technologii w Bergen, które posiada swoją
siedzibę w Centrum Nauki Vilvitesenter. Centrum zostało utworzone w 2004 roku i należy do
Uniwersytetu w Bergen (40%), Helse Bergen (40%) oraz Instytutu Badań Morza (20%).
Celem BTO jest wsparcie 8 instytucji badawczych z siedzibą w Bergen w komercjalizacji wyników
badań i transferze technologii. Łącznie instytucje te zatrudniają około 4000 pracowników naukowych i
dysponują bazą badawczą wycenianą na ponad 4 mld NOK. BTO współpracuje z badaczami,
wykładowcami studentami z tych instytucji, którzy rocznie dostarczają ponad 100 nowych
innowacyjnych pomysłów i technologii.

Od momentu powstania w grudniu 2004 roku BTO z sukcesem wsparło ponad 100 komercjalizacji.
Spotkanie z przedstawicielami polskich uczelni poprowadził Anders Haugland, Dyrektor Zarządzający
BTO, który zaprezentował cele, obszary działania i sukcesy jednostki.
Research Administrative Division UiB
Sesja popołudniowa kończąca wizytę studyjną przedstawicieli polskich uczelni na Uniwersytecie w
Bergen miała na celu wypracowanie modelu współpracy między uczelniami polskimi a UiB.
Dyskusja obejmowała następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współpraca między UiB i polskimi instytucjami
Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów
Organizacja kursów i szkoleń na temat przygotowania wniosku projektowego i zarzadzania
projektem badawczym
Łączenie pracowników naukowych i badaczy z przedstawicielami z Biurami Promocji Nauki
w Brukseli
Wsparcie w zakresie pozyskiwania grantów na badania
Wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych (z uwzględnieniem współpracy
z zewnętrznymi firmami konsultacyjnymi)
Organizacja konferencji i warsztatów w obszarze transferu wiedzy
Współpraca z biurem transferu technologii
Pomoc prawna i wsparcie w rozliczeniach finansowych
Łączenie badaczy i zespołów badawczych z sektorem MŚP

Rekomendacje i podjęte ustalenia:
•

Współpraca między uczelniami polskimi a UiB jest możliwa w oparciu o dokładniejsze
informacje na temat wspólnych obszarów badań, ze szczególnym wskazaniem na
bezpieczeństwo żywności oraz prawo.

•

Wsparcie dla poszukiwania partnerów dla projektów w innych obszarach niż wspólnie
zdefiniowane z UiB (np. dla zarządzania i nauk ekonomicznych rekomendowano Bergen
University College, NHH – Norwegian School of Economics) oraz współpraca przy
poszukiwaniu partnerów z Polski (również SME).

•

Partnerzy norwescy zadeklarowali wsparcie dla organizacji kursów i szkoleń na temat
przygotowania wniosku projektowego. W obszarze zarzadzania projektem badawczym nie
mają doświadczeń, gdyż po podpisaniu umowy grantowej projekt jest przekazany do realizacji
na poziomie konkretnej jednostki naukowo-badawczej i/lub wydziału.

•

Rekomendacja ze strony partnerów norweskich, by efektywnie wykorzystywać krajowe biuro
promocji nauki w Brukseli dla wsparcia pracowników naukowych i badaczy poprzez
ustanowienie roboczych kontaktów.

•

Norweska jednostka wspierająca projekty badawcze korzysta ze wsparcia zewnętrznych
ekspertów i firm konsultingowych przy przygotowywaniu wniosków projektowych na przed
złożeniem aplikacji (zawsze za wyjątkiem budżetowania projektu). Współpraca obejmuje
najczęściej kontakt koordynatora projektu z konsultantem, weryfikację, czy projekt wpisuje
się w obowiązujące programy ramowe i strategie UE oraz czy wniosek odpowiada założonym
kryteriom ewaluacji.
Rekomendowano, by przy takiej współpracy ustalać limit cenowy usługi przed jej
wykonaniem oraz zawrzeć osobna umowę prawną między uczelnią a firmą, zabezpieczającą
poufność wewnętrznych ustaleń (wg zestandaryzowanego wzoru przygotowanego przez
wewnętrzny dział obsługi prawnej UiB).

•

UiB nie posiada wypracowanego modelu współpracy z SME. Obie strony, polska i norweska
zadeklarowały współpracę w tym zakresie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
możliwości, w tym również wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE, którego przedstawicielka wzięła udział w spotkaniu.

