REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Zaključci konferencije „Jedinstvo uz pomoć znanja – zajedno do konkurentnije Hrvatske“

1. U realnom sektoru u Republici Hrvatskoj radi oko 1.1 milijun ljudi koji privreñuju za ostatak društva.
Svega 0,85 % BDP-a ulaže se u znanost i ispred Hrvatske udruge poslodavaca poručeno je da trenutno
nema prostora za veći iznos nego je pitanje koliko se taj novac može korisno raspodijeliti. Predlažu
ulaganje u projekte koji će naći svoju primjenu u gospodarstvu ali i cjelokupnom društvu, te da su
Hrvatskoj potrebni ovakvi fondovi, kao što je UKF, kroz koje će se podupirati kvalitetne znanstvenoistraživačke grupe, koje će kroz takve potpore biti dodatno osnažene potrebnim kompetencijama i
znanjima za sudjelovanje u natječajima vrlo kompetitivnog okruženja europske i svjetske zajednice.
Novostečene vještine i znanja, kao i umreženost s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim
institucijama, omogućili su grupama znanstvenika kroz Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ znatno
kompetitivniji pristup te time i bolji kapacitet za privlačenje europskih i drugih meñunarodnih izvora
financiranja, posebno unutar Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) za istraživanje i
tehnološki razvoj. Republika Hrvatska ulaže državna sredstva u Sedmi okvirni program Europske unije i
svakako je važno ta sredstva iskoristiti kroz prijavljene projekte hrvatskih znanstvenika.

2. U proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa trenutno nema dovoljno sredstava koja bi se
mogla usmjeriti u znanstvene projekte, jer veliki dio sredstava odlazi na održavanje postojećeg
institucionalnog sustava. Naglašeno je kako se s dodijeljenim sredstvima trebaju odgovorno ponašati i
ljudi i institucije i u skladu s tim usmjeriti sredstva kvalitetnim ljudima, odnosno produktivnim projektima
koji će biti korisni hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini.

3. Prepoznati uspjeh Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ je suradnja hrvatskih znanstvenika s
meñunarodno-znanstvenim stručnjacima i njihovim institucijama, čime je omogućen značajan prijenos
znanja i tehnologija u hrvatski znanstveno-istraživački i gospodarski sektor. Prenesena znanja i
tehnologije od vitalne su važnosti za daljnji razvoj hrvatskog inovativnog potencijala, a samim time i
konkurentnijeg gospodarstva. Takoñer, kroz rad Fonda ostvarena je velika meñusektorska suradnja, a
kroz raspravu u panelu zaključeno je da Fond treba nastaviti biti svojevrsna burza znanstvene ponude
znanja i inovacija s jedne strane a gospodarstvo i ukupno društvo potražnja, s druge strane. Programi
Fonda su pridonijeli prijenosu znanja i razvoju karijera mladih znanstvenika, koji će u budućnosti preuzeti
vodeće pozicije u hrvatskoj i meñunarodnoj znanstvenoj zajednici te u gospodarstvu. Upravo taj doprinos
razvoju ljudskog kapitala meñu najznačajnijim je dostignućima programa provedenih u okviru Fonda.

4. Predstavnici znanstvene zajednice i gospodarstva složili su se da Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“
nema namjeru biti konkurentan nego komplementaran s drugim fondovima. Republici Hrvatskoj su
potrebni fondovi koji će poticati izvrsnost, ali i omogućiti širinu znanstvenih istraživanja. Poruka skupa je
kako ulaganje u znanost nije trošak i kako Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ svakako treba podržati i u
daljnjem radu u cilju opstanka Fonda. Budući da smo još daleko od mogućnosti korištenja sredstava iz
strukturnih fondova Europske unije potrebno je naći financiranje iz drugih izvora. Jedan od prijedloga je i
traženje novog zajma od Svjetske banke. Danas, kada gospodarski razvitak ovisi o znanju, razvijenoj
infrastrukturi, visokoj tehnologiji i inovacijama, nužna su i zajednička nastojanja znanstvene zajednice i
gospodarstva u ostvarenju zajedničkog cilja – konkurentnije Hrvatske, poručeno je s konferencije.

5. Zaključeno je, da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poduzet sve potrebne mjere kako bi se
aktivnosti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ u kontinuitetu nastavile, s obzirom da Projekt
tehnologijskog razvitka završava 31. svibnja 2011. godine.
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