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IChF PAN pierwszym instytutem PAN w
spółce spin-off
Spółka Scope Fluidics to spin-off zajmujący się badaniami naukowymi oraz projektowaniem urządzeń
mikroprzepływowych do celów medycznych i biotechnologicznych. Firma powstała w połowie 2010 r.
i działa na terenie kampusu IChF PAN.

Wykupienie udziałów w spółce było możliwe dzięki nowelizowanej w październiku minionego roku
nowelizacji ustawy o instytutach Polskiej Akademii Nauk. Instytuty PAN aż do końca 2010 roku nie
mogły, z powodu barier prawnych, tworzyć spółek w celu komercjalizacji własnych wynalazków.
Ograniczenia te w istotny sposób utrudniały transfer osiągnięć naukowych do przemysłu
i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla samych instytucji badawczych - wyjaśniają
przedstawiciele IChF PAN w przesłanym PAP komunikacie.
"W ramach prac naukowych można dokonać odkrycia, ale nie można prowadzić wdrożeń. Wdrożenia
wymagają po prostu ogromu pracy, która nie da się już uzasadnić naukowo" - zaznaczył dr hab. Piotr
Garstecki, dyrektor naukowy i prezes Scope Fluidics.
IChF PAN otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i mógł oficjalnie objąć 10 proc.
udziałów w spółce Scope Fluidics.
Prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN, podkreśla, że rolą instytutu naukowego jest wspieranie
małych spółek próbujących przenieść do przemysłu osiągnięcia naukowe. "W tych działaniach
musimy trzymać się granic rozsądku. Zależy nam, aby w przyszłości mieć zapewnione pewne wpływy
z wdrożeń naszych wynalazków, jednak nie chcemy zarządzać spółką. Zajmujemy się nauką, nie
biznesem. Dlatego dziesięć procent jest dla nas godnym udziałem" - podkreślił.
Scope Fluidics właśnie zakończył kilkumiesięczny wstępny program badań dla europejskiego
partnera przemysłowego. Udało się pomyślnie zademonstrować, że pewne odkrycia akademickie
w przyszłości będą mogły zostać wdrożone na skalę przemysłową. "Obecnie spółka już rozpoczyna
realizację dużego kontraktu na budowę prototypowych układów mikroprzepływowych" - stwierdził
Marcin Izydorzak, dyrektor zarządzający Scope Fluidics.
"Udało się nam doprowadzić do stanu, w którym zdrowe zasady współpracy umożliwiają efektywne
przełożenie odkryć naukowych na przemysłowe innowacje - powiedział prof. Hołyst, podsumowując
objęcie przez IChF PAN udziałów w pierwszym spin-offie. - Szybki rozwój Scope Fluidics udowadnia,
że jest to droga obiecująca. Najważniejszy jest jednak fakt, że otworzyła się przed nami droga
prawna do efektywnej współpracy z przemysłem".
PAP - Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/12010.html

28-09-2022

Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.

28-09-2022

Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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