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Polskie technologie dla polskiej gospodarki
W Polsce działa już 25 Polskich Platform Technologicznych (PPT). "Konferencja ta będzie okazją do
zaprezentowania najnowszych osiągnięć polskiego przemysłu oraz Strategicznych Programów
Badawczych przygotowanych przez PPT" - mówi Marta Chrostowska-Walenta z Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE. Organizatorem konferencji "Polskie technologie dla

polskiej gospodarki" są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Krajowy Punkt Kontaktowy.
Patronat sprawuje prezydent RP Lech Kaczyński.
Swoje wystąpienia zaprezentują: * Jerzy Buzek - "Europejskie Platformy Technologiczne i Wspólne
Inicjatywy Technologiczne, jako strategiczne działania w 7. Programie Ramowym" * Andrzej
Karczmarek - "Wsparcie dla rozwoju technologii i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony
Ministerstwa Gospodarki" * Olaf Gajl - "Wsparcie dla badań i rozwoju technologii ze strony MEiN" *
Marek Darecki - "Rola Polskich Platform Technologicznych w definiowaniu Strategicznych
Programów Badawczych (Strategic Research Agenda)" * Andrzej Siemaszko - "Zadania dla Polskich
Platform Technologicznych" W ramach konferencji odbędą się także prezentacje Strategicznych
Programów Badawczych Polskich Platform Technologicznych. BSZ
PAP - Nauka w Polsce
Skomentuj na forum
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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