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Streszczenie: Na podstawie studium literatury przedmiotu i badań własnych w artykule 

zaprezentowano problematykę tworzenia centrów wiedzy służących rozwojowi regionalnemu 

dla potrzeb pokonywania wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, rolnictwem, 

bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną środowiska w kontekście celów biogospodarki 

oraz rozwoju zrównoważonego. Wykazano, że opracowane modele, narzędzia i bazy danych  

w wyniku współpracy wielu ośrodków badawczych w Unii Europejskiej i poza nią są przydatne 

do prognozowania i zapobiegania oraz łagodzenia niekorzystnych zjawisk i procesów, co może 

wpłynąć pozytywnie na wzrost konkurencyjności i rozwój regionów; w tym kujawsko-

pomorskiego, przyczyniając się do ich bardziej zrównoważonego rozwoju. Wyniki uzyskanych 

badań mogą pomóc obniżyć emisję gazów cieplarnianych, precyzyjniej przewidywać 

ekstremalne zjawiska pogodowe w celu np. zmniejszania efektów drastycznych zmian podaży 

żywności wskutek suszy czy powodzi. Obecnie istnieje konieczność prowadzenia 

ponadregionalnej polityki zrównoważonego rozwoju wynika z wielkiej skali przestrzennej 

zjawisk i procesów występujących w skali kontynentalnej i globalnej, jak zmiany klimatyczne. 

Jednocześnie wykazano, iż skoordynowane działania ośrodków naukowo-badawczych 

pozwalają na wypracowanie udoskonalonych metod i bardziej kompleksowych rozwiązań 

zasygnalizowanego problemu. Z drugiej strony taka forma współpracy międzyorganizacyjnej 

niesie zagrożenia, jak np. trudności komunikacyjne specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin 

naukowych czy też słabe związki interpersonalne. 
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EFFECTIVE KNOWLEDGE CENTERS IN AREA OF BIOECONOMY  

IN THE REGIONAL AND INTERREGIONAL TERMS 

Abstract: On the base of relevant literature study and own investigations there were presented 

problems of knowledge centers creation to serve regional development for needs of challenges 

facing climate change, agriculture, food safety and environment protection in a context of 

objectives of bioeconomy and sustainable development. There was demonstrated that worked 

out models, tools and the data bases being results of cooperation of several EU and non-EU 

research centers are useful to forecast and prevent and also mitigate not desirable phenomena 
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and processes what can influence positively on growth in competitiveness and development of 

regions, including kujawsko-pomorskie and what can be contribution to their more sustainable 

development. The findings can help decrease emission of greenhouse gases, more precisely 

provide extreme weather events to decrease drastic effects of food supply change because of 

droughts and floods. Currently there is a necessity of conducting of transregional sustainable 

development policy results in a huge space scale of phenomena and processes occurred in 

continental and global scale like climate changes. Simultaneously, there was proven that 

coordinated actions of scientific and research centers let work out more updated methods and 

more comprehensive solutions of signaled problem. On the other hand such form of inter-

organization cooperation creates threatens e.g. communication troubles of specialist 

represented different scientific areas and disciplines or poor interpersonal relations.  

Keywords: knowledge centers, sustainable development, regions. 

1. Wprowadzenie 

Jedną z ważnych inicjatyw Unii Europejskiej jest tworzenie centrów wiedzy w oparciu  

o współpracę ośrodków naukowo-badawczych krajów członkowskich a także pochodzących 

spoza Wspólnoty w celu sprostania współczesnym wyzwaniom rozwojowym na poziomie 

regionalnym i ponadregionalnym, do których należy dbałość o ochronę środowiska  

i bezpieczeństwo żywnościowe w celu zapewnienia rozwoju zrównoważonego. 

Prowadzone badania w ramach projektów MACSUR i MACSUR2 – Centrum Wiedzy 

FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpie-

czeństwa Żywności”(FACCE JPI/04/2012) w latach 2012-2017 zarówno w wymiarze 

europejskim (18 krajów, 300 partnerów, 71 zespołów badawczych) a zintegrowane z badaniami 

innych ważnych ośrodków o randze światowej z obszaru zmian klimatu np. z USA, mają nie 

tylko duże znaczenie z powodu opisanych przyczyn utylitarnych, ale także z tytułu możliwości 

transferu wiedzy między ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, przyczyniając się  

nie tylko do pogłębionej weryfikacji i obiektywizacji zasobów wiedzy ośrodków krajowych, 

ale także znakomicie do nawiązywania personalnych kontaktów z czołowymi ośrodkami 

naukowymi w Europie i na świecie, co także może przyczynić się wzrostu rangi i pozycji 

krajowych centrów nauki a także do sukcesów w zakresie pozyskiwania środków publicznych 

na realizację innych projektów badawczych (np. synergicznych w stosunku do MACSUR) 

(Bojar 2013a, 2013b). 

Z drugiej strony taka efektywna międzynarodowa współpraca międzyorganizacyjna 

ośrodków naukowo-badawczych została ukierunkowana nie tylko na rozwój metod i narzędzi 

badawczych ale także mocno na potrzeby wielu interesariuszy związanych z biogospodarką, 

rozwojem zrównoważonym, rolnictwem i zmianami klimatycznymi, jak np. przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy rolni czy inni interesariusze 

agrobiznesu, jak konsumenci żywności czy też szerzej mieszkańcy poszczególnych obszarów 
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narażeni na skutki nasilonych ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak burze, huragany, 

pożary, itp. Celem pracy było zbadanie efektywności modelu współpracy między-

organizacyjnej europejskich ośrodków naukowo-badawczych w formie centrum wiedzy oraz 

zaprezentowanie uzyskanych w ramach centrum wyników badań przydatnych w sprostaniu 

wyzwaniom dla biogospodarki a związanym ze zmianami klimatu i bezpieczeństwem 

żywnościowym w kontekście dostosowań rolnictwa na poziomie regionalnym i ponad 

regionalnym. 

2. Implikacje zmian klimatycznych i rola rolnictwa w ich łagodzeniu  

w kontekście rozwoju regionalnego 

Obserwowane i potwierdzone badaniami zmiany klimatu stanowią jedno z ważnych 

wyzwań dla współczesnej cywilizacji z uwagi na wynikające z nich zagrożenia. Należą do nich 

gwałtowne i trudno przewidywalne zmiany podaży surowców żywnościowych wskutek 

rosnącego ryzyka przyrodniczego, a co za tym idzie naruszenie równowagi w układzie 

globalnym podaży i popytu na żywność, a także związanych tym wzrostem dopłat do 

ubezpieczeń upraw rolniczych ze środków publicznych, aby nie dopuścić do bankructwa 

przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (Bojar et al., 2014). Kolejną implikacją zmian klimatu 

jest niszczenie całych ekosystemów, nasilenie się pewnego rodzaju chorób roślin i zwierząt, 

czy wzrost wydatków na likwidowanie skutków katastrof spowodowanych gwałtownymi 

zjawiskami atmosferycznymi jak powodzie, huragany, pożary wywołane suszą, lub też erozja 

gleby, itp. (Hamidov, Helming, Bellocchi et al., 2018). 

Szczególna w tym kontekście jest rola rolnictwa, postrzeganego przez pryzmat celów 

projektu MACSUR jako sektora będącego źródłem gazów cieplarnianych powiększających 

ryzyko zmian klimatycznych jak CO2 i metan, gdzie ich ograniczenie może nastąpić  

np. poprzez zmiany w strukturze zasiewów na rzecz zwiększenia udziału upraw bardziej 

asymilujących CO2 niż go emitujących, czy zmiany przemysłowych technologii chowu 

zwierząt w kierunku ograniczenia emisji metanu. Z drugiej strony prognozowane straty plonów 

w wyniku nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych zmuszają do opracowania metod, 

technologii i narzędzi umożliwiających adaptację rolnictwa do niekorzystnych zmian 

klimatycznych poprzez postęp technologiczny, chemiczny, genetyczny w zakresie irygacji, 

odwadniania, nawadniania, itp. Po stronie popytu żywności także preferowane są zmiany 

modelu konsumpcji żywności w kierunku ograniczenia konsumpcji artykułów mięsnych, 

których technologia wytwarzania zwiększa emisję gazów cieplarnianych np. w przypadku 

mięsa – metanu. 
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Współpracujące ze sobą w ramach w ramach idei MACSUR europejskie ośrodki badawcze 

stworzyły swoiste Centrum Wiedzy integrujące ich interdyscyplinarny dorobek dla realizacji 

ww. celów.  

Opracowane w efekcie tej współpracy modele biofizyczne oraz ekonomiczne pozwalają 

prognozować skutki prowadzonej polityki rolnej, handlowej, ochrony środowiska czy 

obszarów wiejskich w zakresie produkcji i konsumpcji żywności w taki sposób, aby zmiany 

klimatyczne zminimalizować i tym samym zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w sensie 

jej ilości i jakości. Zagrożone jest ono tym bardziej w obliczu gwałtownie powiększającej się 

populacji ludności w wymiarze globalnym (MACSUR – SECOND PHASE REOPORT, 

31.07.2017) (Alexandratos, Bruinsma, 2012). 

Prowadzone badania zarówno w wymiarze europejskim a zintegrowane z badaniami innych 

ważnych ośrodków, np. z projektem AGMiP realizowanym w USA, pozwoliły opracować 

uniwersalne modele, metody i narzędzia łagodzenia ryzyka klimatycznego lub adaptacji 

rolnictwa do zmian klimatycznych. 

Z drugiej strony uzyskiwane cząstkowe wyniki badań w kontekście zarówno metodycznym 

jak i konkretnych rezultatów w układzie regionalnym i lokalnym są niezbędne. Wielu autorów 

podkreśla konieczność opracowywania takich mikroregionalnych scenariuszy zmian klimatu  

z uwagi na specyfikę lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. 

Wymaga to dalszego poszerzania oraz integrowania i kontynuacji badań, których rezultaty 

mogą być bardzo pomocne do prowadzenia efektywnej polityki rolnej, handlowej oraz 

środowiskowej i gospodarczej na szczeblu unijnym, krajowym czy wojewódzkim  

z uwzględnieniem priorytetów biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym (Ghisellini  

et al., 2017; Murray, Skene, Haynes, 2017).  

Szczególnie intersujące wyniki uzyskano dla regionu kujawsko-pomorskiego i rejonu 

Bydgoszczy w oparciu o stworzone modele socjoekonomiczne oparte na narzędziach 

probabilistycznych, które pozwoliły oceniać prognozowane zmiany produkcji wybranych 

upraw w perspektywie długoterminowej nie tylko lokalnie, ale także stosować zdefiniowane 

prawidłowości plon-pogoda do większych obszarów o podobnym do rejonów Bydgoszczy 

agroklimacie (Żarski et al., 2014; Bojar, Knopik, Żarski, 2013). Przeanalizowano, 

zweryfikowano i dokonano oceny statystycznej potwierdzonych zależności czynników 

klimatycznych i plonów wybranych roślin w układzie regionalnym w kontekście dokonanego 

studium tendencji zmian w strukturze produkcji roślinnej w Polsce i w regionie kujawsko-

pomorskim, opierając się na bogatym dorobku różnych znaczących krajowych ośrodków 

naukowo-badawczych oraz na współpracy z ośrodkami niemieckimi (na modelu i bazie danych 

CAPRI). Wśród zaobserwowanych tendencji z punktu widzenia ryzyka produkcyjnego 

(ekonomicznego i przyrodniczego producentów rolnych) na uwagę zasługuje wzrastający 

udział w strukturze zasiewów kukurydzy na ziarno jako rośliny ciepłolubnej, której ryzyko 

uprawy związane z rocznym rozkładem opadów w Polsce maleje, przemieszczając się  

z północy i zachodu na wschód i południe kraju. Obecnie rośnie także udział zbóż ozimych, 

https://scholar.google.pl/citations?user=6H2xhZ0AAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=TKWl18kAAAAJ&hl=pl&oi=sra
https://scholar.google.pl/citations?user=tua4vtMAAAAJ&hl=pl&oi=sra
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szczególnie jęczmienia, ze względu na łagodniejszy przebieg zim, ale uprawa jęczmienia jarego 

z kolei może być ryzykowna ze względu na okresy posuszne. Generalnie maleje udział 

okopowych ze względów rynkowych i organizacji produkcji, a klimat może działać korzystnie 

wiosną lub niekorzystnie latem na plonowanie tej grupy roślin. Pogarszający się bilans wodny 

w lecie może wpływać niekorzystnie na produktywność łąk i pastwisk. Nowe zagrożenia  

w związku ze wzrostem temperatur i niekorzystnych rozkładów opadów mogą się pojawiać  

w skutecznym zwalczaniu chorób i szkodników.  

Istotne z punktu widzenia analizy regionalnej jest stwierdzenie, że cechą charakterystyczną 

opadów jest ich duża zmienność przestrzenna. Nawet na niewielkich obszarach, na 

sąsiadujących ze sobą stacjach sumy opadów oraz trendy ich zmian, mogą być całkowicie 

odmienne. Przykładem tego są trendy zmian opadów w Polsce, na Kujawach i w Sudetach.  

O ile na każde 10 lat, w górach obserwuje się wzrost opadów o 17 mm, to na Kujawach trend 

opadów jest ujemny i ma wartość -3,4 mm. Biorąc pod uwagę przedstawione trendy  

i wieloletnie badania empiryczne zmian klimatycznych w regionie kujawsko-pomorskim oraz 

serie danych pozyskane w ich wyniku, opracowano rozwiązania modelowe pozwalające ustalić 

z określonym prawdopodobieństwem zależności plonów wybranych roślin od opadów. 

Wykorzystanie uzyskanych prognozowanych wielkości jest realizowane w szacowaniu 

produkcji rolnej w kolejnych dziesięcioleciach. Na tej podstawie można prognozować kierunki 

przeobrażeń lokalnego rolnictwa charakterystycznego dla klimatu umiarkowanego 

przejściowego w Europie Środkowej i innych regionów Europy Centralnej i Północnej w celu 

minimalizacji ryzyka naruszenia bezpieczeństwa żywnościowego.  

Zaprezentowane wyniki będące rezultatem interdyscyplinarnej współpracy naukowej 

wpisują się też w problematykę systemów zrównoważonego rozwoju w świetle boomu 

demograficznego naszej planety (United Nations, 2017; Kitzes et al., 2007), w którym ochrona 

i odnawianie zasobów niezbędnych dla egzystencji przyszłych pokoleń stanowi wyzwania, 

którym należy sprostać. W szczególności dotyczy to problematyki umiejętnej integracji celów 

ekonomicznych oraz ekologicznych rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Bojar, Sikora, 

Dzieża, 2017), co ma związek z tzw. eko-usługami (ang. Eko-services) wpisanymi w zadania 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014- 2020). 

Właśnie kluczową ideą stworzonego w ramach projektu MACSUR Centrum Wiedzy jest 

poprawa metodologii modelowania integrującego interdyscyplinarne wyniki badań w obszarze 

europejskiego rolnictwa. Udało się to dzięki wypracowaniu odpowiednich technicznych 

udoskonaleń współpracy, aby efektywniej zarządzać rezultatami badań (koncepcjami, danymi, 

modelami, narzędziami) pochodzącymi od tak dużej liczby zdywersyfikowanych pod 

względem położenia geograficznego, dyscypliny naukowej, specyfiki organizacyjnej i prawnej 

partnerów. Wystarczy podać tutaj rozwiązania klasy WEB 2.0 oparte na tworzeniu  

i uzupełnianiu wspólnych ankiet w trybie on-line, co umożliwiło m.in. akwizycję oraz analizę 

danych od partnerów oraz ich interpretację. Należy także podkreślić osiągnięcie wykreowanego 

Centrum Wiedzy w postaci racjonalnej centralizacji i decentralizacji stosowanych podejść 
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mających odzwierciedlenie w zaangażowaniu zainteresowanych stron przy ustalaniu 

wspólnych priorytetów badawczych, scenariuszy prognostycznych oraz wartości parametrów 

modeli dostosowanych bardziej realistycznie do specyfiki reprezentowanych regionów.  

W Centrum Wiedzy wygenerowano do października 2016 roku 300 prac naukowych, ponad 

500 prezentacji oraz zorganizowano 20 warsztatów i konferencji w ciągu pierwszych trzech lat 

trwania projektu MACSUR. Wyniki badań naukowych były przekazywane sukcesywnie  

na konferencjach i warsztatach, w których brali udział także decydenci zainteresowani 

wynikami badań dla potrzeb wytyczania właściwych kierunków polityki rolnej, gospodarczej, 

środowiskowej oraz klimatycznej, a dla których przygotowano aż 50 różnego typu informacji 

specjalnie adresowanych właśnie do nich.  

W ramach Centrum Wiedzy prowadzony jest także bezpośredni dialog między 

decydentami, naukowcami oraz przedstawicielami producentów rolnych jako bezpośrednich 

interesariuszy uzyskiwanych rozwiązań. Podstawową formą upowszechniania rezultatów 

prezentowanej sieci badawczej są publikacje naukowe, które są cytowane w oficjalnych 

dokumentach agend UE oraz wykorzystywane przez odpowiednie działy administracyjne, 

ministerstwa, agencje rządowe, pozarządowe oraz innych interesariuszy. Członkowie zespołu 

MACSUR również przyczyniają się do opracowania bezpośrednio dokumentów dla celów 

prowadzenia polityki gospodarczej jak, na przykład Raport wskaźnika EEA lub rozdział 5 

sprawozdania oceniającego IPCC w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. 

Wśród innych wymiernych korzyści współpracy naukowej tak wielu zróżnicowanych 

centrów badawczych należy wymienić takie osiągniecia, jak: 

 Stworzenie forum wymiany wiedzy między dyscyplinami naukowymi. 

 Adaptacja dobrych praktyk z innych środowisk naukowych. 

 Strukturalny opis modeli i porównanie efektywności danego modelu na tle innych. 

 Wybór regionalnych studiów przypadków jako prezentacji zintegrowanych i inter-

dyscyplinarnych prac modelujących. 

 Szkolenie młodych naukowców. 

 Opracowanie narzędzi do klasyfikacji i oceny danych w celu eksploracji istniejących 

zbiorów danych. 

 Rozwój wiedzy w zakresie modelowania produkcji roślinnej, produkcji użytków 

zielonych oraz kształtowania cen. 

 58 zróżnicowanych form upowszechniania osiągnieć projektu poprzez media: prasę, 

radio, telewizję, Internet. 

Oprócz wzmiankowanych wyżej korzyści, integracja dokonań tak wielu zróżnicowanych 

ośrodków badawczych z Europy i spoza niej, (jak np. Izraela), jest bardzo trudna i napotyka 

wiele barier wynikających z przesłanek stricte naukowych, ale także koniunkturalnych  

i personalnych. 
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3. Bariery utrudniające efektywną współpracę ośrodków naukowo-

badawczych na przykładzie projektu MACSUR 

Bariery stricte naukowe dotyczą trudności w procesie komunikacji przedstawicieli różnych 

dyscyplin i specjalności naukowych posługujących się zróżnicowanym aparatem pojęciowym, 

co powoduje, że ten sam przedmiot badań jest różnie definiowany, np. „pszenica” jako nazwa 

rośliny uprawnej w agrotechnice oraz „pszenica” jako działalność biznesowa w pojęciu 

ekonomiki rolnictwa. Zróżnicowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych pochodzą-

cych z różnych centrów naukowo-badawczych w ramach omawianego projektu przedstawia 

tabela 1. 

Tabela 1. 

Wybrane instytucje biorące udział w projekcie MASUR i obszary ich zainteresowań 

badawczych 

Lp. Kraj pochodzenia i nazwa instytucji  Reprezentowane obszary badawcze 

1. AUSTRIA Austrian Institute of Economic Research  ekonomia 

2. AUSTRIA International Institute for Applied Systems 

Analysis 

analiza systemowa 

3. AUSTRIA University of Natural Resources and Life 

Sciences 

zasoby naturalne i nauki przyrodnicze 

4. BELGIA University of Liège klimat i środowisko, ekonomia  

i zarządzanie 

5. BELGIA Walloon Agricultural Research Centre  nauki rolnicze 

6. CZECHY Global Change Research Centre Academy of 

Sciences of the Czech Republic v.v.i. (CzechGlobe) 

badania zmian globalizacyjnych 

7. DANIA Aarhus University  zarządzanie rolnośrodowiskowe 

8. ESTONIA Estonian University of Life Sciences nauki przyrodnicze 

9. FINLANDIA Luke Natural Resources Institute, Finland  zasoby naturalne 

10. FRANCJA Institut National de la Recherche Agronomique agronomia 

11. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 

Forschungszentrum Jülich GmbH  

badania interdyscyplinarne związane  

z rolnictwem zmianami klimatu 

12. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Leibniz-Zentrum 

für Agrarlandschaftsforschung  

badania nad kształtowaniem krajobrazu 

rolniczego 

13. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Potsdam Institute 

for Climate Impact Research 

badania wpływu zmian klimatu na 

rolnictwo 

14. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Thünen-Institut  handel żywnością, bezpieczeństwo 

żywnościowe, rolnictwo 

15. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC University of Bonn zmiany klimatu, środowisko, rolnictwo 

16. WĘGRY MTA Centre for Ecological Research  środowisko, ekologia 

17. WŁOCHY University of Sassari  zmiany klimatyczne i rolnictwo 

18. NORWEGIA Norwegian Inst. for Agricultural and 

Environmental Research  

biogospodarka, rolnictwo, środowisko 

19. POLSKA Institute of Soil Sci. and Plant Cultivation – State 

Res. Inst. 

gleboznawstwo i uprawa roślin 

20. POLSKA Institute of Technology and Life Science at 

Falenty  

technologie w rolnictwie i nauki 

przyrodnicze 

21. POLSKA Polish Academy of Sciences  agrofizyka 

22. POLSKA University of Technology and Life Sciences 

Bojar 

zarzadzanie, ekonomia, nauki rolnicze, 

hodowla zwierząt 

23. RUMUNIA Nat. Agricultural Research Development 

Institute  

nauki rolnicze 
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cd. tabeli 1. 

24. RUMUNIA Univ. of Agricultural Sci. and Veterin. 

Medicine 

nauki rolnicze, weterynaria i medycyna 

25. HISZPANIA Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria 

technologie w rolnictwie i nauki 

rolnicze 

26. HISZPANIA Institute for Food and Agriculture Research 

and Technology 

żywienie człowieka i nauki rolnicze 

27. SZWECJA Swedish University of Agricultural Sciences, 

Lund University  

nauki rolnicze 

28. HOLANDIA Wageningen UR, Livestock Research hodowla zwierząt 

29. HOLANDIA Wageningen UR, Plant Sciences  uprawa roślin 

30 HOLANDIA Wageningen UR, LEI Brouwer modelowanie produkcji rolniczej 

31. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Aberystwyth University uwarunkowania zmian klimatycznych 

w produkcji zwierzęcej 

32. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Cranfield University  modelowanie wpływu zmian 

klimatycznych na produkcję rolną 

33. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO University of Aberdeen  modelowanie wpływu zmian 

klimatycznych na produkcję roślinną 

34. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO University of Reading systemy zarządzania produkcją roślinną 

35. Izrael, University of Haifa, Natural Resource and 

Environmental Research Center 

zasoby naturalne i ochrona środowiska 

36. Izrael, Institute of Soils, Water and Environmental 

Sciences, ARO, The Volcani Center 

gleboznawstwo, stosunki wodne  

i ochrona środowiska  

Źródło: badania własne na podstawie Raporty – poz. 3. 

Przegląd obszarów badawczych ww. jednostek wskazuje na znaczące zróżnicowanie 

organizacji badawczych pod względem wielkości, zakresu badań a co za tym idzie stopnia 

specjalizacji, osiągnieć naukowych i potencjału badawczego. Wynikające stąd zróżnicowane 

stosowane metody i techniki badawcze, modele oraz bazy danych i bazy wiedzy utrudniają 

integrację badań wokół niżej wymienionych zagadnień wskazujących na główne cele badawcze 

projektu. 

Należą do nich takie obszary, jak:  

 Modelowanie produkcji roślinnej na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych 

(badania eksperymentalne). 

 Modelowanie procesów decydujących o zdrowiu i zwalczaniu chorób zwierząt 

hodowlanych (badania eksperymentalne). 

 Modelowanie procesów produkcyjnych na poziomie gospodarstwa rolnego z uwzglę-

dnieniem procesów biofizycznych, analiz ekonomicznych, uwarunkowań regionalnych 

oraz emisji. 

 Modelowanie modeli socjoekonomicznych na poziomie regionalnym.  

 Modelowanie procesów międzynarodowego handlu żywnością.  

Między innymi już we wniosku aplikacyjnym zwrócono uwagę na ryzyka projektu 

wynikające z braku znajomości partnerów, którzy nie nawiązali wcześniej kontaktów 

interpersonalnych, i będą musieli je tworzyć na etapie realizacji projektu.  

Ryzyko to na pewno obejmowało również różne systemy zarządzania i kultury ośrodków 

badawczych reprezentowanych w projekcie, jak również wartości przeznaczanych środków 

finansowych danego kraju na cele projektu. 
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Kolejnym problemem utrudniającym integrację były zróżnicowane priorytety, jeśli chodzi 

o utylitarne cele poszczególnych krajów partnerskich, jak np. dla Holandii – potentata  

w eksporcie mięsa – produkcja zwierzęca, a dla Izraela zmagającego się z niedoborami wody, 

problem bilansowania popytu i podaży na wodę. 

Jednak najtrudniejszym problem merytorycznym było wykorzystanie dotychczasowych 

modeli, danych i narzędzi poszczególnych centrów badawczych w taki sposób, aby je 

zintegrować z dokonaniami innych ośrodków. I tutaj barierą trudną a czasami wręcz 

niemożliwą do pokonania, okazały się dotychczasowe przyjęte założenia modelowe, ich cele, 

zakres przestrzenny i czasowy, obiektowy, itp. Podejmowane próby takiej integracji np. metod 

agrofizycznych dla potrzeb oceny wpływu niedoboru opadów na spadek plonów roślin 

uprawnych, z metodami agrometeorologicznymi i statystycznymi okazywało się niemożliwe  

z powodu niewykonalności uzyskania porównywalności gromadzonych danych wejściowych. 

Niemniej jednak, w zgodnej opinii wielu partnerów lepszy przepływ informacji i wiedzy 

o dokonaniach partnerów pozwolił uzyskać istotne efekty synergiczne zarówno w wymiarze 

naukowym jak i utylitarnym oraz nakreślić perspektywy efektywniejszej, wzajemnej 

współpracy w przyszłości. 

Oczywiście przy tak dużej liczbie partnerów, Centrum Wiedzy ma i będzie miało  

w przyszłości charakter otwarty, tzn., że wielu partnerów może do niego dołączać lub też  

z niego rezygnować, jak miało to miejsce do tej pory. 

W trakcie realizacji projektu pojawił się jeszcze jeden problem utrudniający współpracę  

a mianowicie zagwarantowanie, także przy pomocy umów prawnych, ochrony własności 

intelektualnej partnerów. Problem ten próbowano rozwiązać umieszczając np. klauzule 

partnerów o świadczeniu sobie usług na zasadzie wzajemności uzyskiwanych korzyści, czyli 

tworzenia w ten sposób pewnej formy koopetycji, która z jednej strony nie eliminuje 

konkurencji między partnerami a z drugiej strony zezwala na współpracę mogącą przynieść 

obustronne, czy w przypadku MACSUR, wielostronne korzyści. 

Problem ten jest jednak bardzo złożony i wymaga dynamicznego podejścia do zawieranych 

porozumień wraz z postrzeganymi przez kooperantów naukowych nowymi wyzwaniami  

i okolicznościami współpracy. 

4. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule rezultaty projektu MASCUR wykazały, że inicjatywa taka  

w ramach integracji europejskiej i globalizacji oraz uwarunkowań zewnętrznych  

i wewnętrznych może wpłynąć pozytywnie na wzrost konkurencyjności i rozwój regionów;  

w tym kujawsko-pomorskiego, przyczyniając się do bardziej efektywnego wdrożenia polityki 

zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednią biogospodarkę z uwzględnieniem rozwoju 
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rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska. Konieczność prowadzenia 

ponadregionalnej polityki zrównoważonego rozwoju wynika ze skali przestrzennej zjawisk  

i procesów występujących na wielkich obszarach w skali kontynentalnej i globalnej, jak zmiany 

klimatyczne. 

Opis współpracy naukowej w ramach wielostronnego i złożonego projektu MACSUR, 

wykazał niewątpliwą zaletę tego przedsięwzięcia, jaką jest łączenie kompetencji i wiedzy 

specjalistycznej wielu zespołów i możliwość uzyskania efektu synergicznego w rozwiązywaniu 

złożonych problemów społeczno-ekonomicznych. Wadą natomiast są trudności w koordynacji 

działań i w komunikacji wielu osób i ośrodków, co wynika z wąskich specjalizacji zespołów 

reprezentujących różne dziedziny i obszary nauki. Niemniej jednak, przeanalizowana 

inicjatywa wpisuje się bardzo dobrze w Gospodarkę Opartą na Wiedzy, której rozwój zależy  

w dużym stopniu od powadzenia opisanych tutaj działań.  

Zaprezentowane wyniki badań oraz charakterystyka stworzonego w ramach projektu 

MACSUR centrum wiedzy pozwoliła zrealizować cel artykułu, czyli określić bariery wzrostu 

efektywności takiego modelu współpracy centów badawczych w kontekście wzrostu 

możliwości przydatnych w prognozowaniu i kształtowaniu polityki w zakresie sprostania 

wyzwaniom biogospodarki, do których należy dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu. 
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