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Park Naukowo-Technologiczny
Polska-Wschód w Suwałkach
Zadaniem konsorcjum będzie rozwijanie nowoczesnych technologii w północno-wschodniej Polsce.
Jednym z celów projektu jest powołanie w Suwałkach uczelni wyższej pod roboczą nazwą

Międzynarodowa Akademia Technik Informacyjnych i Zarządzania.
"Pieniądze mają być przeznaczone na uzbrojenie terenu w kanalizację, linie energetyczne,
internetowe, telefoniczne, drogi i parkingi" - zaznacza Marks.
"Ważnym celem konsorcjum jest współpraca naukowców z biznesem, aby doprowadzić do ożywienia
gospodarczego w regionie" - dodaje.
Urząd Miejski w Suwałkach otrzymał pieniądze z Agencji Rozwoju Przemysłu, w ramach
rozstrzygniętego niedawno konkursu Sektorowego Programu - Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw.
W parku naukowym mają być preferowane takie branże, jak elektronika, informatyka, inżynieria
materiałowa, technologie w ochronie zdrowia i ochronie środowiska, przemysł drzewny, chemia lub
mechanika precyzyjna.
Założyciele konsorcjum to: Urząd Miasta Suwałki, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika
Warszawska, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie, Instytut Łączności w Warszawie oraz Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków
Wschodnich, która działa w Suwałkach.
PAP - Nauka w Polsce, Jacek Buraczewski
http://laboratoria.net/aktualnosci/3599.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie

miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.

przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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