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Podczas spotkania networkingowego „Back2Business – Polish Research and Innovation”, 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) była reprezentowana przez 
prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską – Przewodniczącą Komisji ds. Nauki KRASP.  
 
W dniu 9 listopada br. w siedzibie Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  
w Brukseli przy Rue Belliard 40 odbyło się pierwsze oficjalne wydarzenie networkingowe 
organizowane wspólnie przez NCBR oraz Business & Science Poland. Spotkanie było 
poświęcone prezentacji polskiego systemu finansowania B+R międzynarodowej społeczności 
w Brukseli,  innowacjom w sferze naukowej, współpracy między ośrodkami naukowymi  
a biznesem, planom wsparcia polskich podmiotów działających w obszarze B+R, w tym 
planom intensyfikacji czynnego udziału polskich uczelni w programie Horyzont Europa. 
 
Wydarzenie otworzył dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. W części oficjalnej głos 
zabrali również goście honorowi: Andrzej Sadoś – Stały Przedstawiciel RP przy UE, Arkadiusz 
Pluciński – Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Signe Ratso – Zastępca 
Dyrektora Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. 
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Wśród panelistów znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Błocki – Dyrektor Narodowego Centrum 
Nauki, Malwina Górecka – Kierownik zespołu promocji szkolnictwa wyższego za granicą  
w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Michał Pietras - Dyrektor ds. działalności 
programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Paweł Rowiński –  Wiceprezes 
Polskiej Akademii Nauk, dr Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz prof. 
dr hab. Elżbieta Żądzińska – Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP. Panel miał na celu 
krótką prezentację poszczególnych instytucji i przedstawienie ich działań zaproszonym do 
dyskusji gościom, wśród których znaleźli się dyrektorzy i urzędnicy Dyrekcji Generalnej ds. 
Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz jej agencji wykonawczych, 
przedstawiciele jednostek działających  w obszarze biznesu i innowacji z państw 
członkowskich UE i innych krajów oraz organizacji takich jak Science Business, European 
Regions Research and Innovation, European Association of Research and Technology 
Organisations.  

Podczas swojego wystąpienia prof. Żądzińska przedstawiła m.in. strukturę KRASP, 
możliwości Konferencji w procesie koordynowania działań proinnowacyjnych wśród 
zrzeszonych uczelni jak również jej wsparcie w procesie wspólnego wypracowywania  
i wdrażania mechanizmów wzmacniających rozwiązania proinnowacyjne.   

 


