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Konkurs na realizację projektów badawczych
Tytuły projektów:
1. „Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy
procesowe”

2. „Związki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie chemikaliów i materiałów o specjalnych
zastosowaniach”
3. „Opracowanie, doskonalenie i wdrożenie wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych
w chorobach o podłożu immuno-logicznym”
4. „Zaawansowane metody molekularne w hematologii. Opracowanie i wdrożenie standardów badań
choroby resztkowej, chimeryzmu poprzeszczepowego i translokacji markerowych”
5. „Optymalizacja sposobu postępowania terapeutycznego w ostrej białaczce szpikowej u dorosłych”
6. „Etiopatogeneza chorób dziedzicznych człowieka. Badania patologii molekularnej chorób
dziedzicznych z wykorzystaniem metod genomiki i proteomiki”
7. „Zapobieganie obniżeniu sprawności psychofizycznej kierowców”
8. „Poszukiwania markerów genetycznych i proteomicznych w chorobach neurozwyrodnieniowych
człowieka”
9. „Opracowanie systemu zrównoważonego recyklingu chemicznych źródeł prądu”
10. „Rozwój stereoselektywnej syntezy organicznej”
11. „Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe”
12. „Genomika funkcjonalna modelowych mikroorganizmów w badaniach molekularnych podłoża
ludzkich chorób genetycznych i patogenności”
Oferty na realizację projektów, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do ww.
rozporządzenia należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia w 4 egzemplarzach
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 pok. 32.
Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem zamawianym.
Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu.
Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania
konkursowego i oceny ofert. Informacje o konkursie można uzyskać w MNiI tel. 52-92-522 (dr Robert
Kuthan) - Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
http://laboratoria.net/aktualnosci/3800.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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