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Nauki nie stać na unijne fundusze
W piwnicy Polskiej Akademii Nauk naukowcy projektują najnowocześniejsze na świecie podwozia do
samolotów. Dzięki nim pasażerowie nawet nie poczują, że samolot dotknął ziemi. Polacy kierują
międzynarodowym projektem, ale jeśli będą musieli zapłacić 22-procentowy VAT za potrzebny do
badań sprzęt, może zabraknąć na pensje. – Nasi europejscy koledzy odfruną nam pięknymi,

nowozaprojektowanymi samolotami, a my zostaniemy w tej naszej siermiężnej rzeczywistości – mówi
z goryczą prof. Jan Honicki-Szulc.
Uczelnie wycofują się z wyścigu po unijne pieniądze. Pod znakiem zapytania stoi kilkanaście
projektów badawczych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską. Między innymi ten pozwalający
w stu procentach zabezpieczyć dane bankowe. Zgodnie z zawartymi kontraktami naukowcy nie mogą
zapłacić podatku VAT z pieniędzy przekazanych na badania naukowe, a uczelnie własnych pieniędzy
nie mają.
W Polsce na badania naukowe przeznacza się niecałe 0,3 proc. PKB, w Unii Europejskiej średnio 3
proc. Europejska nauka mknie z zawrotną szybkością, w największym naukowym przedsięwzięciu na
świecie – genewskim CERN, który świętuje właśnie 50 lat istnienia – mamy swoje udziały. Jeśli teraz
polska nauka zrezygnuje z unijnych dotacji, inne laboratoria zostaną przed nami zamknięte.
Gwoździem do trumny może okazać się 22-procentowy VAT.
TVP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3562.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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