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Dołącz do Waste-Klastra i korzystaj ze
specjalistycznych usług laboratoryjnych

Szukasz odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia badań i analiz związanych
z gospodarką odpadami? Chcesz pozyskać nowych klientów i partnerów biznesowych?
Przystąp do Waste-Klastra działającego przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Klaster zrzesza firmy i instytucje związane z gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska. Będąc
w klastrze mogą one skorzystać z szeregu usług analitycznych, badawczych, związanych
z opracowaniem nowych technologii, jak również szerokich możliwości współpracy biznesowej.
Waste-Klaster powstał w 2014 roku i obecnie zrzesza ponad 120 różnych podmiotów – firm, uczelni,
instytutów badawczych. Działa w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
wyspecjalizowanego we wspieraniu firm technologicznych i naukowców. Nowoczesna infrastruktura
oraz wykwalifikowana kadra naukowa PPNT pozwalają na przeprowadzenie prac
badawczo-rozwojowych na każdym etapie zaawansowania oraz świadczenie specjalistycznych
usług laboratoryjnych.
Jedną z kluczowych przestrzeni laboratoryjnych jest fizykochemiczne laboratorium analityczne,
specjalizujące się w usługach badawczych dla przedsiębiorstw - członków Waste-Klastra.
Laboratorium świadczy usługi w zakresie:
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analityki azbestu,
badań mikroskopowych w tym analizy pierwiastkowej,
analizy odpadów,
badania paliw z odpadów,
pomiarów parametru AT4,
oznaczania metali ciężkich w wodzie i ściekach.

Oprócz dostępu do infrastruktury badawczej oraz tanich usług laboratoryjnych (dzięki pomocy de
minimis), członkostwo w Waste-Klasterze wiąże się również z podejmowaniem bardziej efektywnej
współpracy pomiędzy zrzeszonymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi z branży
gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Uczestnicy Waste-Klastra dzięki ścisłym
relacjom z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym otrzymują wsparcie ekspertów
zajmujących się na co dzień transferem technologii z nauki do biznesu, pozyskiwaniem środków na
rozwój innowacji oraz kwestiami dotyczącymi własności intelektualnej czy partnerstwa
międzynarodowego. Członkostwo w Waste-Klastrze nie wiąże się dla jego uczestników
z żadnymi zobowiązaniami finansowymi.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły współpracy? Odwiedź naszą stronę lub skontaktuj
się z nami!
Osoba do kontaktu: Patryk Bielecki
Mail: patryk.bielecki@ppnt.poznan.pl
Tel.: +48 61 827 97 56, +48 881 583 151
Www: http://waste-klaster.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/27220.html
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Naukowe oblicze futbolu
Czym jest mecz dla matematyka? „Pojedynczym podziałem przedziału jednostkowego na zbiory
równej miary”.
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Polacy stworzyli prototyp drukarki 3D ze
skanerem 3D
Studenci Politechniki Wrocławskiej opracowują drukarkę 3D z wbudowanym, trójwymiarowym
skanerem.
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Rower przyszłości
Dane statystyczne pokazują, że aż 54% ludzi na świecie mieszka w miastach, a około połowa z nich
jeździ do pracy samochodem.
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W Polsce powstaje bioniczna nerka
Grupa polskich naukowców pracuje nad stworzeniem bionicznej trzustki, której wykorzystanie
zastąpi kiedyś konieczność przewlekłej insulinoterapii.
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Białka iRhom2 kluczem do walki z chorobą
Alzheimera
Celem projektu iRhom2 in AD było nie tylko opracowanie skutecznego leczenia, ale także znalezienie
rozwiązań profilaktycznych.
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Naukowcy odkryli nowe wirusy
Nieznane dotychczas gatunki wirusów występujące u małych ssaków odkryli naukowcy z Polski i
USA w ramach międzynarodowego projektu.
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Małe tętnice w chorobach
sercowo-naczyniowych
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zachorowalności i umieralności w
Europie.
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Znany od dawna lek cofnął objawy demencji
Stosowany od dawna lek przeciw astmie - zileuton, cofnął uszkodzenia pamięci u myszy z
zaburzeniem przypominającym chorobę Alzheimera.
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