
Projekt promuje międzynarodową współpracę uniwersytetów, instytutów badaw- 
czych, wielkoskalowej infrastruktury badawczej w skali sektora, kraju i regionu przez  
epszy dostęp do analitycznych instrumentów badawczych krajowych społeczności.

Akronim projektu: Baltic TRAM.
Partner wiodący: DESY Niemiecki Synchrotron Elektronowy, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Polska), 3 (Szwecja), 2 (Niemcy), 2 (Dania), 2 (Finlandia),  
1 (Estonia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa).
Całkowity budżet projektu: 4,1 mln euro.

Tytuł projektu: Dostęp do transnarodowych badań 
w makroregionie Morza Bałtyckiego
ang. Transnational research access in the Baltic Sea  
macro region
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.1 Infrastruktura badań i innowacji

Podsumowanie

Instrumenty badań i innowacji oraz pomiarów w dziedzinie analityki i przetwarzania danych 
są najważniejszą technologią w prowadzeniu badań w ramach sektora prywatnego, a tym 
samym w celu wzmacniania konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego. Jeśli chodzi o wyko-
rzystanie wielkoskalowej infrastruktury badawczej w dziedzinie analityki i przetwarzania dan-
ych w regionie Morza Bałtyckiego, można stwierdzić pewien paradoks. Z jednej strony można 
zaobserwować, że zapotrzebowanie na wielkoskalową infrastrukturę badawczą ze strony nau-
kowców przekracza dostępne możliwości. Z drugiej strony rejestruje się niewielkie wykorzystanie 
regionalnej wielkoskalowej infrastruktury badawczej (rozumianej jako instrumenty warte ponad 
1 mln euro).
Wyzwaniem dla partnerów projektu Baltic TRAM jest fakt, że inwestycje w wielkoskalową 
infrastrukturę badawczą nie odzwierciedlają zrównoważonego zapotrzebowania, nie biorą pod 
uwagę w wystarczającym stopniu strategii inteligentnej specjalizacji obszarów i nie promują 
odpowiednio skutecznie znaczących interakcji między wielkoskalową infrastrukturą badawczą 
i biznesem.
Co więcej, wspólnota w powiązaniu z wielkoskalową infrastrukturą badawczą jest słaba. 
Oprócz tego, brakuje programów finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw  
w dziedzinie podstawowych badań inicjowanych przez użytkowników na poziomie krajowym 
i międzynarodowym. Wyzwaniem społecznym jest przyspieszenie wdrożenia wyników podsta-
wowych i stosowanych badań w przemyśle. Współfinansowany z Programu Regionu Morza 
Bałtyckiego 2007-2013, projekt Science Link dowiódł potrzebę ściślejszej współpracy na po- 
ziomie krajowym w połączeniu ze współpracą na arenie międzynarodowej.

Projekt Baltic TRAM odnosi się do trzech zagadnień:

1) Po pierwsze, podejmuje problem niedoskonałości rynku, „niezrównoważonego zapotrzebowania na 
wielkoskalową infrastrukturę badawczą”, a także tworzy krajowe sieci dostarczające regionalne usługi  
i wspierające społeczność. Zapotrzebowanie na sieci krajowe (np. typy interesariuszy) wynikają z bieżącej 
struktury krajowej/regionalnej oraz przyszłych wymagań formułowanych w krajowych mapach drogowych 
i krajowych/regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji.
2) Ponadto, struktura transnarodowa umożliwi wymianę działań w zakresie badań analitycznych  
i doświadczenia.
3) W wybranych obszarach (np. nanotechnologii, technologii spożywczych) zostaną wdrożone projekty 
pilotażowe w celu testowania rozwiązań opracowanych dla krajowych i transnarodowych sieci i dokona-
nia oceny wyników. Partnerzy projektu będą wspierać spółki, zapewniając im konsultacje i badania.
Jednocześnie konieczne jest udostępnienie danych. W ramach projektu zostaną określone wymaga-
nia, struktury i porozumienia w zakresie otwartego dostępu do danych wraz ze spółkami prowadzącymi 
działalność badawczą, a także zostaną przeprowadzone testy w ramach projektu pilotażowego  
w Finlandii.


