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W Warszawie powstanie Park Technologiczny
Działające na terenie WPT jednostki naukowe i firmy będą mogły korzystać z laboratoriów
i powierzchni produkcyjnych, światłowodowej sieci internetowej, usług związanych z doradztwem
inwestycyjnym oraz obsługi seminariów i konferencji.

"Utworzenie WPT będzie miało na celu w szczególności popieranie i promowanie realizacji projektów
w następujących dziedzinach: informatyki i telekomunikacji, logistyki i transportu, biotechnologii
i medycyny, nanotechnologii i nowych materiałów, mechatroniki i optoelektroniki, bankowości
i ubezpieczeń" - czytamy w porozumieniu.
Tłumacząc umiejscowienie WPT w stolicy, minister Kleiber zaznaczył na konferencji prasowej, że
"Warszawa ma największą w kraju koncentrację pracowników naukowych i studentów, a także
ponadprzeciętne finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wysoko rozwiniętą sieć szkolnictwa
wyższego".
Minister podkreślił, że Warszawa dysponuje ogromnym potencjałem ekonomicznym. "Działa tu
ponad 260 tys. podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności, z których połowa
jest zaangażowana lub deklaruje chęć bycia przedsiębiorstwami innowacyjnymi" - powiedział Kleiber.
"Nie ma wątpliwości, taki park w Warszawie musi powstać" - dodał.
Warszawski Park Technologiczny będzie ulokowany na obszarze ok. 40 ha w okolicach Fortu
Augustówka w południowej części miasta. Zakończenie realizacji planowane jest na rok 2015, choć
pierwsze "inkubatory technologiczne", wspierające działania innowacyjne, mają tu powstać w latach
2006-2007.
"Jestem usatysfakcjonowany, że już drugie przedsięwzięcie z panem ministrem Kleiberem udaje się
nam wspólnie realizować, pierwszym jest Centrum Nauki Kopernik , w którym bierze udział także
minister edukacji narodowej i sportu, Mirosław Sawicki" - powiedział prezydent Warszawy, Lech
Kaczyński.
Ministrowie podkreślali, że powstanie Warszawskiego Parku Technologicznego oznacza powstanie
kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy dla zdolnych naukowców, a także inżynierów i menedżerów.
W Polsce działa 6 parków technologicznych: w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Gdyni
i Kaszlinie. Pierwszym z nich było utworzone w 1990 roku Wielkopolskie Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości S.A.
Na świecie funkcjonuje ponad 290 parków technologicznych w 63 krajach. Pierwsze powstały
w latach 50. w Dolinie Krzemowej w Kalifornii i w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec
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Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA
DNA komórek macicy kobiet cierpiących na endometriozę wykazuje inne wzorce metylacji zdrowych.
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Pacjentów ze schizofrenią cechuje
nieprawidłowy metabolizm
Naukowcy z RIKEN-u odkryli niedobory pewnej substancji w mózgach osób ze schizofrenią.

13-07-2020

SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą
powietrzną.
Nowe badania opublikowane sugerują, że Covid-10 przenosi się drogą powietrzną.
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Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i
mity
Grypa to niegroźna choroba? Szczepienia przeciwko grypie przed nią nie chronią?
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Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.

10-07-2020

Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.

10-07-2020

Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.
Informacje dnia: Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza powiązana ze
zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm SARS-CoV-2 jednak
przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity Nowy biomateriał
chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza
powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm
SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity
Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy
metabolizm SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie:
fakty i mity Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem?
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