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UM w Łodzi partnerem konsorcjum Innolife

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - jako członek
największego w UE konsorcjum Innolife - został zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii. To pozwoli uczelni na ubieganie się o środki na rozwój projektów
z puli liczącej ok. miliard euro.

Na konferencji prasowej w poniedziałek prorektor UM ds. nauki prof. Lucyna Woźniak
poinformowała, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest agendą UE z siedzibą
w Budapeszcie.
Instytucja prowadzi nabory do strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knwoledge and Innovation Communities - KIC). W poprzednich latach
powołany został m.in. KIC klimatyczny oraz dotyczący laboratoriów europejskich, w których
testowane są innowacje.
Łódzki Uniwersytet Medyczny jest regionalnym partnerem konsorcjum KIC Innolife, specjalizującym
się w innowacjach na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia. Uczelnia zaprosiła do współpracy przy tej
inicjatywie Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz firmę Ericpol.
KIC Innolife skupia ponad 140 partnerów, którymi są wiodące ośrodki naukowe, uniwersytety,
przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z 14 państw Europy. Wśród kluczowych uczestników
tego partnerstwa znajdują się światowe koncerny m.in. Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics,
Intel Corporation, a także Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, Imperial College
w Londynie, uniwersytety w Uppsali, Gent, Cambridge i Oxford.
Projekty prowadzone w ramach KIC Innolife w 25 proc. finansowane są z budżetu EIT, w 75 proc. z funduszy UE, m.in. strukturalnych i Horizon 2020. "Wszystkie środki na projekty badawcze
i innowacyjne przydzielane są na drodze konkursu. Spodziewamy się, że pierwsze z nich zostaną
ogłoszone w połowie przyszłego roku" - zaznaczyła prof. Woźniak.
Prorektor dodała, że budżet KIC Innolife w roku 2016 ma wynieść niespełna 90 mln euro, a w 2018 r
prawie 200 mln euro. Członkowie konsorcjum wnoszą składki, z których finansowany będzie zarząd
przedsięwzięcia.
W KIC Innolife działa sześć tzw. centrów doskonałości, ulokowanych w Skandynawii, krajach
Beneluksu, Niemczech, Hiszpanii, Francji oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obok nich powołano sieć
regionalnych klastrów "Innostars", w których podmioty akademickie, medyczne i naukowe
współdziałają z biznesem - jednym z nich jest łódzkie partnerstwo UM, IMP oraz Ericpolu. "Innostars"
działają też na Węgrzech, w Chorwacji, Portugalii, Słowenii i w Walii.
Władze UM chcą, aby strukturalnym wkładem uczelni w KIC Innolife był rozwój innowacyjnego
kampusu farmacji (BRAin).
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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