
Польський досвід створення технологічних платформ. Польща 

однією з перших відгукнулася на нову європейську ініціативу і почала 

створювати платформи з 2004 р. Важливу роль у процесі створення 

польських технологічних платформ відіграв Національний контактний пункт 

Польщі європейських дослідницьких програм.  

Цілі створення польських технологічних платформ були визначені у 

двох площинах:  

1. Європейська площина:  

– активна участь у структурах європейських технологічних платформ;  

– активна участь у формуванні й реалізації європейських стратегічних 

дослідницьких програм;  

 – активна участь у Рамкових програмах ЄС.  

2. Національна площина:  

– підготовка амбітних національних науково-технічних програм, які 

були б пов’язані зі стратегічно важливими секторами національної економіки 

та стали б також елементом Національної дослідницької програми;  

– інтеграція ключових бізнес-структур (виробники, фінансові інституції, 

біржі і т. ін.) з науково-дослідною інфраструктурою (НДІ, університети, 

інноваційні МСП) з метою формування спільних стратегій розвитку;  

– мобілізація значних ресурсів з державного і приватного сектору, у т. ч. 

на національному та міжнародному рівнях;  

– оптимальне використання коштів на реформування економіки;  

– промоція і лобіювання дій з підтримки науково-технічної діяльності в 

тих секторах економіки, які репрезентують відповідні платформи.  

На сьогодні в Польщі створено 29 технологічних платформ. Активність 

платформ у різних секторах економіки підтримують Міністерство науки і 

вищої освіти, Міністерство економіки Міністерство сільського господарства і 

розвитку села, Міністерство охорони навколишнього середовища, 

Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ.  

Учасниками платформ є ключові суб’єкти промисловості та бізнесу, 

торгово-промислові палати й агенції, науково-дослідні інститути і вищі 

навчальні заклади. Партнером усіх створених платформ є Національний 

контактний пункт Польщі європейських дослідницьких програм.  

Перелік польських технологічних платформ представлено на сторінці: 

http://www.kpk.gov.pl/ppt/ETP.html.  

Під час конференції координаторів польських технологічних платформ 

у 2005 р. було створено Координаційний комітет платформ, у який увійшли 

координатори всіх польських платформ або їх уповноважені представники, 

а також представники Національного контактного пункту Польщі 



європейських дослідницьких програм. Комітет координує спільні дії 

платформ, представляє платформи в контактах з урядовими структурами, а 

також підтримує платформи в контактах з європейськими технологічними 

платформами. Представники Національного пункту Польщі відіграють роль 

секретаріату Координаційного комітету польських платформ (Польський 

досвід створення технологічних платформ // Формування мережі обміну 

інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу. 

Проект № 45309. Бюлетень № 2. «Європейські технологічні платформи 

та підходи до створення українських технологічних платформ» 

(http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1340728263_69.pdf). 


