Становище на Сдружение Когито
относно:
ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА 2021-2027 Г.
Този проект е изрична и ясна демонстрация на приоритетите на съставящите
това споразумение. За съжаление, както и в предишните програми приоритетите
са грешни, политиките - или слаби, или доказано неуспешни, подкрепата за някои
от тях твърде слаба, за други - твърде силна.
Както многократно Сдружение Когито, БАН, СУ и много други организации,
свързани с науката, са отбелязвали - финансирането на науката в двата предни
програмни периода, бе скромно, недостатъчно, зле обмислено и неправилно
съставено. Всъщност за пъвия - направо отсъстващо!
Малко по-добре това е изпълнено в това предложение, но като се има в
предвид, че има да се наваксва огромната инерция на провалени 14 години (двата
предишни периода) еврофинансиране за наука у нас, както и пълно неглижиране
на науката за последните 30 години, на практика от всички правителства, оставаме
с впечатлението, че се предлага много малко в тази област.
Сдружение Когито счита:
Че най-малко 500 млн. евро еврофинансиране трябва да бъде добавено към
"Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна
трансформация", като ударението трябва да е за самите научни изследвания. Това
(но само ако 100% от тези средства отидат за самите научни изследвания) ще
изравни програмата с такива програми в Чехия, Словения и т.н. отпреди два
програмни периода, когато тяхните науки получиха едно много силно ускорение и
в последствие станаха локомотив за прехода. Провалът на научните политики в
последните 13-14 години ни мотивира да предложим основно това.
Има много варианти за донори на такива средства - да се поискат повече
средства от ЕС , или да се намали например: ОП Развитие на човешките ресурси,
където се предлагат да се финансират силно неуспешни политики по подобие на
политиката за деинстутиционализация на детските домове. Тази политика, която е
всъщност само политика за приватизация на последните, не промени към нищо
добро отношението към децата в домовете. Филмът на ББС "Скритите деца на
България" (автор - Кейт Блюит) от 2019г. , показва, че огромното еврофинансиране
на новите домове от семеен тип не е довело до нищо добро. Авторката казва:
"България не трябва да се концентрира върху изграждането на центрове от този
тип, а върху образоването на майките с деца-инвалиди ... "
Множество подобни провалени политики има в последно споменатата
оперативна програма и които могат да не се подкрепят, но вместо това да се
отпуснат така необходимите средства за образование на децата, за техникуми и за
научни изследвания.
За това нашето предложение е: Проекта за Споразумение ЕС-България да се
върне и основно да се преработи, като програмата за наука основно да се увеличи
като най-приоритетна, а в програми като ОП Развитие на човешките ресурси, да
се наблегне най-вече на образователната част и предаването на опит!
Мъдрост и опит е това, което ни липсва!
С Уважение: Cogito ergo sum.

