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Konferencja nt. finansowania badań
podstawowych w UE
Konferencję nt. utworzenia Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council, ERC)
zorganizowały Polska Akademia Nauk i Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych.

Idea utworzenia ERC, która zajęłaby się wspieraniem i koordynacją prowadzenia wspólnych,
długookresowych prac w zakresie badań podstawowych, pojawiła się w 2002 r.
Zgodnie z planami, ERC prowadziłaby europejską politykę w zakresie badań podstawowych - takich,
których wyniki nie przekładają się bezpośrednio na wdrożenia.
O przyznaniu pieniędzy przez radę zadecyduje konkurencja - mówił Jan Frąckowiak, dyrektor Biura
PAN w Brukseli. Jak wyjaśnił, w ramach 7. Programu Ramowego (unijnego programu finansowania
i rozwoju badań naukowych, który ruszy w 2006 r.) ERC ma dostać do dyspozycji "znaczące kwoty".
"Mówi się o przyznaniu na okres czterech lat czterech mld euro" - powiedział PAP.
Jak zaznaczano na konferencji, w pewnych dziedzinach nauk podstawowych Polacy są mocni od
dawna. "Nie boimy się konkurencji europejskiej w chemii i fizyce. Istnieje szereg nowoczesnych nauk,
jak biologia molekularna czy biotechnologia, z którymi także powinniśmy doszusować do
europejskiej czołówki" - dodał kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Maciej Żylicz.
"Polacy popierają ideę utworzenia ERC, ponieważ wcześniejsze mechanizmy finansowania nauki
w Unii Europejskiej nie dotyczyły badań podstawowych. A w tych Polska ma bardzo bogate tradycje"
- powiedział prof. Wojciech Stec z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
w Łodzi.
PAP
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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