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Otwocki Klaster Nowych Technologii

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk porozumiały się w sprawie utworzenia Otwockiego Klastra Nowych
Technologii. Zapleczem do działań nowego powiązania kooperacyjnego ma już wkrótce stać
się Park Innowacyjny Unipress, który powstaje w gminie Celestynów. Nowa infrastruktura
ma ułatwić komercjalizację nowoczesnych rozwiązań opracowywanych przez naukowców.
O decyzji w sprawie budowy Parku Innowacyjnego we wsi Lasek koło Celestynowa pisaliśmy
w ostatnim czasie na Portalu Innowacji. 8 września 2012 roku zaś odbyło się uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego. Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł otrzymała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i ma służyć jako platforma do
komercjalizacji rozwiązań z zakresu wysokich technologii.
W budynkach Unipress umiejscowionych w pobliżu siedziby ośrodka Polskiej Akademii Nauk
zostaną zorganizowane nowoczesne laboratoria, pracownie dla naukowców i konstruktorów oraz
pomieszczenia specjalistyczne takie jak prototypy linii doświadczalnych dla innowacyjnych
technologii opracowywanych do wdrożenia przez zespoły badawcze pracujące w Instytucie Wysokich
Ciśnień. Z nowej infrastruktury ma skorzystać co najmniej sześć jednostek naukowych, których
działalność jest zbliżona do branży Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo
w budowanym ośrodku znajdą się sale seminaryjne i pokazowe, specjalnie przygotowane pokoje
negocjacyjne, miejsca szkoleniowe oraz pomieszczenia techniczne.
W dniu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Parku Innowacyjnego powołano także
Otwocki Klaster Nowych Technologii, w którego utworzenie zaangażowały się Narodowe Centrum
Badań Jądrowych oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Powiązanie ma sprzyjać wymianie
doświadczeń oraz jeszcze lepszemu wykorzystaniu efektów prac naukowców w gospodarce.
Źródło: www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/14691.html
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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