
specyficzne narazenia srodowiskowe z zachorowalnoscia^ na choroby wielogenowe wpisuje
si? w agend? badan strategicznych wielu osrodkow swiatowych.

Mozliwosci osiaj*ni?cia post?pu w zakresie chorob psychicznych,
neurodegeneracyjnych i uzaleznien wia^za^ si? z szybkim post?pem w badaniach
nad neurotransmisj^, funkcja^ receptorow i kanalow blonowych oraz nad roznymi etapami
przekaznictwa sygnalu w komorkach ukladu nerwowego i z rozwojem nowoczesnej neuro-
psychofarmakologii.

Nowoczesna diagnostyka koncentruje si? natomiast m.in. na poszukiwaniu
biomarkerow molekularnych zwia^zanych z genomika^, transkryptomik^ i proteomika^,
uzytecznych we wczesnym wykrywaniu chorob, przewidywaniu przebiegu terapii,
monitorowaniu skutecznosci leczenia lub stanowia^cych potencjalne cele dla nowych terapii.
Rozwoj badan z zakresu farmakogenetyki i farmakogenomiki, dla rozpoznawania osobniczej
wrazliwosci i opornosci na leki umozliwi optymalny dobor metod leczenia i ograniczenie jego
powiklan.

Wspolczesna farmakologia to obecnie dziedzina multidyscyplinarna. Tendencjami
dominujajcymi w tych dynamicznie rozwijaja^cych si? badaniach, ktore maja^ takze duze
znaczenie gospodarcze, jest wykorzystanie w nich modelowania komputerowego,
zaawansowanych metod analitycznych i analizy toksykologicznej, rozwoj nanofarmakologii
oraz poszukiwanie lekow celowanych o wybiorczym mechanizmie dzialania. Dodatkowo,
rozwoj nanotechnologii, w tym poszukiwanie nowych polimerowych i lipidowych nosnikow
lekow w terapii celowanej, stanowi bardzo wazny wklad. Celem wdrozenia badan w tym
zakresie jest stworzenie oryginalnych i patentowalnych metod syntezy i technologii
wytwarzania lekow generycznych. Warunkiem osiajmi?cia znacza^cego post?pu
w omawianym obszarze jest tworzenie preferencji dla wieloosrodkowych
i interdyscyplinarnych projektow z udzialem biologow molekularnych, informatykow,
biochemikow, lekarzy i farmakologow.

Badania w dziedzinie medycyny regeneracyjnej cechuje ogromny potencjal, w tym
zwlaszcza nad wykorzystaniem mozliwosci terapeutycznych wiajzajcych si? z wlasciwosciami
somatycznych komorek macierzystych oraz komorek macierzystych krwi p?powinowej,
w szczegolnosci w regeneracji narzajdow. Waznym obszarem dzialania sâ  takze badania nad
zjawiskami zgodnosci tkankowej pomi?dzy biorca^ a dawca^ oraz rozwoj metod hodowli
organow do przeszczepu.

Badania w zakresie problemow zdrowia, a w szczegolnosci chorob cywilizacyjnych,
nowych lekow oraz medycyny regeneracyjnej stanowiq. dominujajcy obszar badawczy
w wielu wydzialach uniwersytetow medycznych, w niektorych placowkach PAN i licznych
instytutach badawczych.

3. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, TELEKOMUNI-
KACYJNE I MECHATRONICZNE

Niezwykly post?p w dost?pie i transmisji danych oraz rozwoj sektora
telekomunikacyjnego w ci^gu ostatnich kilkunastu lat przeksztalcil wiele gospodarek
swiatowych. Sterownikami wzrostu gospodarczego staly si? bardziej zasoby informacyjne
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i mozliwosc ich przetwarzania niz zasoby naturalne. Szeroki dostep do wysokiej jakosci
technologii teleinformatycznych stal si? kluczowym priorytetem dla decydentow politycznych
i gospodarczych. W rezultacie, branze oferuj^ce rozwiazania TIK (technologic informacyjne
i komunikacyjne) doswiadczyly, przynajmniej w niektorych gospodarkach,
bezprecedensowego wzrostu wartosci i przyczynily si? do przyspieszenia ogolnego wzrostu
wydajnosci tych gospodarek.

Wplyw post?pu technicznego w zakresie TIK na dzialalnosc gospodarcza^ wykracza
poza bezposrednie oddzialywanie na gal?zie przemyslu produkuja_cego technologic TIK.
Adaptacja i stosowania nowych rozwiajzari w wi?kszosci sektorow innowacyjnej gospodarki
czyni ja^ bardziej efektywna i konkurencyjn^.

Obecny rozwoj TIK jest stymulowany przez naukowo - gospodarcze zastosowania,
dyktujape zapotrzebowanie na ponadstandardowa^ funkcjonamosc nowych systemow oraz
przez powszechna^ dost?pnosc technologii, jaka^ zapewniaja^ nowe wirtualne srodowiska
obliczeniowe i powszechnie dost?pne sieci komputerowe. Brak potrzeby fizycznej instalacji
komponentow systemowych przy zapewnionym szerokim dost?pie do oferowanych przez nie
funkcjonalnosci to rewolucyjne rozwiajzania przetwarzania w ..chmurze". Rozwiajzania te
istotnie poprawiaja^ konkurencyjnosc wielu, szczegolnie malych i srednich przedsi^biorstw.
Pomimo ogromnego rozwoju, glownie stymulowanego poprzez innowacyjne potrzeby
specyficznych rozwiajzari, trwa wyscig o coraz to lepsze, elastyczniejsze, tansze, latwiejsze w
obsludze czy funkcjonalnie innowacyjne produkty informatyczne.

Komponent informatyczny stal si§ nieodzownym elementem wielu zlozonych
i zaawansowanych projektow innowacyjnych, tak naukowych, jak i przemyslowych.
To informatyka cz^sto laczy srodowiska naukowe innych dziedzin poprzez budowane
narz^dzia czy okreslenie limitow wspolczesnych rozwiajzari technologicznych. Te zas
stymuluja^ rozwiazania przyblizone i przyczyniajq. si^ do post^pu w ogolnosci. Pytania
pozostaja_ce bez rozwiajzari nap^dzajq. wtedy badania podstawowe, a ich wyniki cz^sto
przyczyniaja^ si§ do rozwoju dziedziny inicjuj^cej pytania. Cz^sto zakres rozwia^zan jest
na tyle istotny i obszerny, a wyzwania tak znaczajce, ze staja^ si§ zalajzkiem nowej dyscypliny
w dziedzinie informatyki np. bioinformatyki, przetwarzanie obrazow, przetwarzanie
multimediow na urza^dzeniach mobilnych, bezpieczenstwa sieciowego, grafiki komputerowej
czy w przeszlosci, sztucznej inteligencji. Wiele z tych dziedzin z powodzeniem jest dzisiaj
rozwijanych przez sieci malych i srednich przedsi^biorstw i rozne struktury klastrowe,
w ktorych biznes pracuje wspolnie z instytucjami badawczymi w kilku regionach kraju.

Oczekiwania na rozwiajzania branzy TIK sa_ ogromne zarowno w Europie, jak i reszcie
swiata. Obejmuja^ one sprz^t, ktory oblicza i komunikuje si§, oprogramowanie, ktore zawiera
dane, wiedz§ i informacj§ w tym samym czasie kontroluje zlozone procesy technologiczne
i biznesowe oraz komunikuje si? poprzez interfejsy mi^dzy komputerami, narz^dziami
lub maszynami linii produkcyjnej. Procesy produkcyjne oparte na zindywidualizowanych
potrzebach stanowiq. ogromna^ przewag? konkurencyjnq. i sâ  cz^sto wymieniane jako
podstawowe dla dalszego rozwoju specjalistycznych technologii.

Tworzenie inteligentnych sieci sensorow monitorujajcych zmiennosc danych
w srodowiskach o trudnym dost^pie, samo-konfigurujajcych si? systemow wbudowanych
oraz systemow adaptowalnych robotow uslugowych stanowia^ galajz naukowo-gospodarcza^
o duzym tempie rozwoju. Na szczegolnq. uwag? zasluguje nowoczesne zarzadzanie
gospodarka^ energii w inteligentnych sieciach energetycznych wspolpracuj^cych z samo-
optymalizuja^cymi wykorzystanie energii urza^dzeniami odbiorczymi.
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Obecnie powszechnie stosowany model obliczeniowy oferowany w roznych typach
komputerow ma ewidentne ograniczenia. Rozwoj technologii kwantowej, niosajcej ze sobq.
ogromny potencjal zwiazany ze znacznym przyspieszeniem i multiplifikacja^ jednoczesnych
procesow obliczeniowych na podstawie wielu zroznicowanych danych, zmniejszenia masy
urzajizen, a takze no we, doskonalsze i trudniejsze do zdekodowania systemy kryptograficzne,
wykorzystujajce kwantowa^ dystrybucj? kluczy kryptograficznych i kwantowq. kryptografi^ sq.
w centrum zainteresowania wielu osrodkdw na swiecie.

Kolejne wyzwania pokonuje nowoczesna mechatronika - interdyscyplinarna dziedzina
inzynierii stanowiajca polqczenie inzynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej,
automatyki i robotyki, sluzajca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych zaawansowanych
urzqdzeri. Rosnajca ztozonosc produktow mechatroniki cechuje si§ wielofunkcyjnosciq.,
konfigurowalnosciq. i adaptacyjnoscia^ w zaleznosci od potrzeb dziedziny zastosowari.

Swiat stoi w przededniu przelomu technologicznego polegaja^cego na zwi^kszeniu
autonomii wielu urzajdzefi i technologii w zakresie dziedzin zwiajzanych z wszystkimi sferami
zycia publicznego oraz przemysiu, od zastosowan wojskowych, az do prostych sprz^tow
gospodarstwa domowego. Wymaga to innego spojrzenia na produkty zarowno na etapie ich
projektowania, wytwarzania, jak i eksploatacji - takie podejscie miesci si§ w ramach
mechatroniki. Charakterystyczne dla rozwi^zari mechatronicznych jest podejscie multi-
i trans-dyscyplinarne. Lamie ono dotychczas ustalone podzialy pomi^dzy dziedzinami
i analizuje tworzony produkt jako calosc w otoczeniu rynku na kazdym etapie jego
powstawania. Wymaga to opracowania metod interdyscyplinarnego projektowania
oraz interfejsdw pomi^dzy tak odleglymi dziedzinami jak mechanika, elektronika,
oprogramowanie, ekonomia, medycyna, zarza^dzanie. Rozwoj podejscia mechatronicznego
jest niezb^dny dla poprawienia konkurencyjnosci przemysiu. Pozwala takze na stworzenie
podstawy dla konstrukcji nasladujajcych obiekty biologiczne.

Podobnie, szybko rozwijaj^ca si^ fotonika ukierunkowana na praktyczne zastosowania
integruje prace badawczo-rozwojowe w wielu dziedzinach. Krajowe innowacyjne
implementacje w tym zakresie potencjanie pozwola^ na zwi^kszenie wspolpracy naukowej
z wybitnymi osrodkami europejskimi i swiatowymi wspomagajajc dzialania rozwojowe
i innowacyjne polskich firm fotonicznych/optoelektronicznych.

Zastosowanie TIK w zarza^dzaniu i monitorowaniu infrastuktura^ transportowa^ w wielu
krajach staje si§ proritetem rozwoju sieci komunikacyjnych i transportowych. Modernizacja
krajowej infrastruktury transportowej wymaga wprowadzenia nowoczesnego systemu
zarza^dzania infrastruktury transportow% z jednoczesnym zapewnieniem niezawodnosci
i trwalosci srodkow transportu lotniczego, kolejowego, samochodowego, wodnego i rurowego
oraz konstrukcji i systemow chronia^cych uzytkownikow i ratuja^cych ich w przypadku awarii.
Opracowanie ,,inteligentnych srodkow transportu" oraz ,,inteligentnej infrastruktury"
dostarczajajcej i przetwarzajajcej dane o stanie pojazdu lub infrastruktury, warunkach ruchu,
zagrozeniach, zachowaniach uzytkownikow pojazdow i infrastruktury wymaga
specjlistycznego i zintegrowanego podejscia. Dodatkowo, wykorzystanie materialow
i systemow pozwalajajcych na zmniejszenie emisji zanieczyszczen poprzez eksploatacj^
,,czystych" srodkow transportu zbiorowego, wykorzystujajcych energi§ odnawialna^ wpisuje
si§ w zakres kierunku nowych technologii energetyki. Efekty te mozna uzyskac poprzez
zintegrowane wdrozenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ktore pozwola^
na ograniczenie liczby eksploatowanych srodkow transportu oraz na zwiekszenie sprawnosci
transportu miejskiego i podmiejskiego, a takze wprowadzenie transportu zintegrowanego
i wyznaczenie ,,obszarow zielonych" w centrach miejskich, usprawnienie systemow
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transportowych poprzez tworzenie powiajzan rni^dzy roznymi srodkami transportu i integracj?
uslug z nimi zwia^zanych, a takze wykorzystanie malych lotnisk i lekkich samolotow
w systemach transportowych.

Mimo bardzo istotnych korzysci zwia^zanych z rozwojem technologii i spoleczenstwa
informacyjnego nalezy takze zwrocic uwagQ na zagrozenia wynikajajce ze stosowania
i demokratyzacji sieci, w tym na cyberterroryzm lub dostej) cyberprzest^pcow do danych
wrazliwych, poufnych czy tajnych.

Polska ma ogromny potencjal intelektualny w zakresie rozwoju TIK. Doskonaia kadra
naukowa, wielu utalentowanych absolwentow kierunkow informatyki i telekomunikacji
powinno stanowic gwarancj^ bezpiecznych inwestycji podmiotow gospodarczych jak
i srodkow z budzetu panstwa. Badania prowadzone przez polskich naukowcow w tym
zakresie stoja^ cze_sto na swiatowym poziomie, a ich wyniki publikowane sq. w najlepszych
czasopismach i szeroko cytowane. Strategiczny kierunek w tym zakresie wyloniony jako
katalizator rozwia^zan w wielu dziedzinach wymagajajcych post^pu, oparty na aktywnej
wspolpracy naukowcow z wielu dziedzin nauk stosowanych ma ogromny potencjal rozwoju
i szybkiego wdrozenia do gospodarki.

4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIALOWE

Multidyscyplinarne badania z zakresu chemii, fizyki, biologii, farmacji, nauk
technicznych i informatyki s% obecnie najefektywniejszym zrodlem produktow i materialow
o nowych, jak rowniez udoskonalonych wlasciwosciach oraz nowych zastosowaniach
poprawiajajcych bezpieczenstwo i standardy zycia. Wdrozenie powstalych w ich efekcie
technologii i technik wplynie decydujajco na podniesie konkurencyjnosc krajowego
przemyslu. Wsrod tych technologii kluczowa^ rol§ odgrywaja^ nanotechnologie generuja^ce
nowe materialy o programowanej na poziomie molekularnym strukturze oraz o zupelnie
nowych wlasciwosciach i zastosowaniach. Rozwoj gospodarczy Polski jest w duzej mierze
zalezny takze od dost^pnosci szerokiej grupy surowcow mineralnych.

W rezultacie prowadzonych badan powinny zostac opracowane nowe efektywne
technologie wytwarzania metali, ich stopow i zwiajzkow chemicznych, funkcjonalnych
materialow kompozytowych, nanokrystalicznych, warstwowych i gradientowych, ceramiki
uzytkowej, szkiel, materialow ogniotrwalych, materialow polimerowych, nowych
polprzewodnikow, modyfikowanego drewna i kompozytowych materialow
lignocelulozowych. Towarzyszyc im musza^ poszukiwania materialow o unikatowych
wlasciwosciach i specyficznym zastosowaniu w roznych dziedzinach zycia i gospodarki,
a takze sprzyjajajcych zrownowazonemu rozwojowi.

Opracowane i wdrozone do produkcji nowej generacji materialy znajduja^ce
zastosowanie w gospodarce, sâ  juz i powinny w jeszcze wi^kszym stopniu stac si^ ,,polska^
specjalnoscia^". Osiajmi^cie tego celu wymaga zastosowania nanotechnologii dla wytwarzania
materialow funkcjonalnych do zastosowan w informatyce, elektronice, fotonice i energetyce,
w przemysle chemicznym, przemysle maszynowym, przemysle spozywczym, przemysle
odziezowym, przemyslach opartych na budownictwie, inzynierii biomedycznej
oraz w transporcie, rolnictwie i przemysle obronnym. Rozwoj zaawansowanych technik
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