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Dzięki innowacyjności przegonimy Zachód 
 
 
Gościem w studiu TVN CNBC był Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay. Rozmowa dotyczyła funduszy unijnych, 
które wspierają w istotny sposób rozwój innowacyjnych projektów spółki. Do tej pory PZ Cormay zdobył 
dofinansowanie przekraczające 43 mln zł. W kolejnej perspektywie budżetowej UE pieniędzy na innowacje nie 
zabraknie. Na szczycie w Brukseli większe emocje polityków wzbudzają inne rodzaje dofinansowań i grantów z 
kasy UE. 
 
 
Prezes na początku rozmowy zaznaczył, że dla Cormaya środki unijne są bardzo ważne, gdyż współfinansują 
wszystkie najważniejsze projekty rozwojowe. Wielkość unijnych dotacji w spółce to ponad 43 mln zł do 
wykorzystania do roku 2015. PZ Cormay to spółka technologiczna, spółka wysokich technologii, w której wydatki 
R&D są bardzo ważne. Spójrzmy jednak na tę kwestię bardziej z perspektywy makro. Zdaniem prezesa Tuory, 
Polska jest gotowa na spożytkowanie unijnych grantów, a stawianie na innowacyjność jest najlepszą drogą z 
możliwych dla gospodarki. 
 
 
- Innowacyjność jest najważniejsza. Ciągle słyszymy, żeby doganiać zachodnie technologie, natomiast moim 
zdaniem, dzięki innowacyjności, jesteśmy w stanie przegonić Zachód. Nie można myśleć w kategoriach tego, co 
jest obecnie, tylko trzeba patrzeć w przyszłość i wychodzić naprzeciw nowym potrzebom. Polacy z odpowiednim 
wsparciem są w stanie to osiągnąć - powiedział Prezes Tomasz Tuora 
 
 
Nie oznacza to jednak, że bez funduszy unijnych nie byłoby rewolucyjnych technologii. Natomiast, jak zaznacza 
prezes, pomagają one znacznie przyspieszyć cały proces. Już od początku pomagają bowiem pokrywać koszty, 
dzięki czemu spółka nie traci czasu na pozyskiwanie finansowania – kredytów, obligacji czy emisji akcji. Taki 
komfort pracy również sprzyja procesowi twórczemu i pozwala na większą swobodę działania. Prezes podkreślił 
bardzo istotną rolę świetnie przygotowanych instytucji pośredniczących w przyznawaniu grantów, które - w ocenie 
prezesa - są rzeczywiście skupione na rozwoju polskich technologii. 
 
 
Prezes zauważył również istotną rolę Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy największym rynkiem wśród nowych 
członków i obecnie, gdy zachód walczy ze swoimi problemami, Polska jest lokomotywą innowacyjności wśród 
państw członkowskich. Dalsze inwestowanie w nowe przedsięwzięcia da najwyższą stopę wzrostu w przyszłości - 
ocenia Tomasz Tuora. 


