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Nowe subwencje na modernizację
infrastruktury laboratoriów
Pragnąc pomóc naukowcom w tworzeniu lepszych warunków do pracy poprzez poprawę
infrastruktury laboratoriów i pracowni, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej realizuje od 2001 r.
kilkuletni program-konkurs, w ramach którego można uzyskać subwencje na:

●
●
●

końcowe etapy inwestycji budowlanych,
modernizację i remonty budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla pracy naukowej,
przeprowadzki oraz wyposażenie techniczne i meblowe nowych lub zmodernizowanych
pomieszczeń.

Instytucje naukowe mogą ubiegać się o subwencje na dofinansowanie lub sfinansowanie ściśle
określonego celu inwestycyjnego. Program nie obejmuje zakupów aparatury laboratoryjnej ani
sprzętu komputerowego.
Przy rozstrzyganiu konkursu brane będą pod uwagę takie kryteria, jak znaczenie i jakość prac
naukowych i rozwojowych prowadzonych w modernizowanych laboratoriach oraz potrzeby jednostki
i walory techniczne realizowanego projektu.
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. Wnioski wstępne będą przyjmowane do 31 stycznia,
a następnie te jednostki, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu, zostaną poproszone
o uzupełnienie wniosków i zaproszone na rozmowy dotyczące spraw technicznych i kosztorysowych.
W konkursie mogą również uczestniczyć instytucje, które składały wnioski w latach ubiegłych,
jednakże subwencje w tym programie można otrzymać najwyżej dwukrotnie.
Więcej informacji
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
http://laboratoria.net/aktualnosci/3689.html
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.
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Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.
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Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.
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Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.
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Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.
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Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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