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O problemach z transferem technologii - na
seminarium we Wrocławiu
Uczestnikami spotkania byli beneficjenci programów FNP – naukowcy mający za sobą na ogół
pozytywne doświadczenie w zakresie wdrożeń, zaś wśród panelistów, obok przedstawicieli władz

uczelni technicznych i uczonych prowadzących badania stosowane, znaleźli się też reprezentanci
biznesu. Pozwoliło to na skonfrontowanie w trakcie debaty rozmaitych, nieraz bardzo odmiennych
punktów widzenia i ukazanie nowych aspektów problemu, dla wielu uczestników seminarium nie
dość znanych. Do najważniejszych wątków dyskusji należały: kwestia niedostatku regulacji prawnych
wiążących się z dysponowaniem przez pracowników uczelni wynikami ich prac badawczych, problem
finansowania kosztownej europejskiej ochrony patentowej polskich wynalazków, oraz – wyczerpująco
naświetlone przez bankowców i wzbudzające szczególne emocje u dyskutantów - twarde realia
warunkujące proces finansowania projektów innowacyjnych przez biznes.
Debata nie przyniosła wprawdzie odpowiedzi na szereg pytań, dostarczyła jednak uczestnikom wielu
interesujących i ważnych materiałów do przemyśleń, Fundacji zaś - inspirację do refleksji nad
kierunkiem dalszych działań wspierających przedsięwzięcia innowacyjne powstające w pracowniach
polskich uczonych.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://laboratoria.net/aktualnosci/3525.html

16-07-2020

Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
Informacje dnia: Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko Co powoduje starzenie się tętnic?
Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej chorobie „Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które warto znać Jak utrzymać abstynencję? Jak dorastanie z
psem wpływa na dziecko Co powoduje starzenie się tętnic? Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie „Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które
warto znać Jak utrzymać abstynencję? Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko Co powoduje
starzenie się tętnic? Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej chorobie „Równouprawnienie” w piciu
alkoholu wśród nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które warto znać Jak utrzymać abstynencję?

Partnerzy

