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AGH i GE wspólnie zbudują inteligentną
infrastrukturę energetyczną

17 października 2012 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie oraz Firma GE podpisały w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego
„Porozumienie o współpracy w zakresie promowania i rozwoju koncepcji Sieci
Inteligentnych w regionie Małopolska".
W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek
Sowa, Konsul Generalny USA Ellen Germain, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Managing Director,
Global Grows & Strategy GE Energy Digital Energy dr Bartosz Wojszczyk i Prorektor AGH ds.
Współpracy prof. Tomasz Szmuc.
Umowa o współpracy pomiędzy AGH i GE dotyczyć będzie przede wszystkim budowy nowoczesnej,
inteligentnej infrastruktury technologicznej dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad
zarządzaniem, efektywnością i jakością energii. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez
utworzenie na Miasteczku Studenckim AGH tzw. „Smart Gridu", zmierzającego do zbadania
i wdrożenia wysokowydajnej efektywności energetycznej budynków publicznych i bezpieczeństwa
energetycznego stref użyteczności publicznej. Innowacyjność tego projektu badawczego, któremu
patronować będzie Marszałek Województwa Małopolskiego, oceniana jest przez ekspertów jako
„innowacyjność na poziomie światowym". Badania nad energetyką, automatyką, informatyką
i telekomunikacją zostaną w tym przypadku skupione w jednym miejscu, stanowiąc także ogromną
wartość dydaktyczną i umożliwiając pozyskanie środków na unowocześnienie infrastruktury.
Współpraca między AGH i GE będzie wspierać cele strategiczne i operacyjne wskazane w strategii
rozwoju Małopolski w zakresie kreatywności, innowacyjności i nowoczesnych technologii, poprzez
wykorzystanie lokalnego jak i międzynarodowego kapitału intelektualnego. Celem podpisanego
porozumienia jest wsparcie priorytetów, zobowiązań i obszarów określonych w Aktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Źródło: www.agh.edu.pl

http://laboratoria.net/aktualnosci/15366.html
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami

wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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