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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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Zawał serca: jak udzielić pomocy?
Kluczową sprawą jest zatem wiedza o tym, jak rozpoznać zawał i jak pomóc osobie, u której zawał
podejrzewamy.
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Węgiel brunatny kontra wirusy
Substancje obecne w węglu brunatnym mogą pomóc w zwalczaniu wirusów kleszczowego zapalenia
mózgu – informuje pismo „Scientific Reports”.
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Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na
ryzyko demencji
Wykazano to w trakcie badania z udziałem ponad 4700 uczestników, trwającym aż dwie i pół dekady.
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Nowy typ zegara molekularnego
Opracowano nowy typ zegara molekularnego - wykorzystuje on stany obecne w cząsteczkach
dwuatomowych.
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Polacy pracują nad nowym EKG
W operacjach wszczepienia bajpasów kardiochirurgom przydałoby się urządzenie pozwalające
rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca.
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Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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