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Rząd popiera utworzenie w Polsce
Europejskiego Instytutu Technologicznego
Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Instytutu w ubiegłym roku jako formy realizacji
Strategii Lizbońskiej. Zakłada ona, że wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w Europie ma być
oparty na społeczeństwie wiedzy, a więc na rozwoju kształcenia i badań naukowych.

Jak powiedział we wtorek premier, na propozycję Komisji najszybciej zareagowały środowiska
naukowe i samorządowe we Wrocławiu, a rząd popiera tę lokalizację Instytutu.
Według wstępnej koncepcji EIT miałby się zająć koordynacją badań nad nowoczesnymi
technologiami, stwarzając konkurencję w stosunku do ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Ma to
być instytut badawczy na wzór amerykańskiego MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Instytut ma składać się z 5-6 ośrodków akademickich, zajmujących się edukacją i badaniami
naukowymi. Ośrodki te miałyby także współpracować z biznesem w zakresie wypracowania nowych
rozwiązań dla gospodarki.
Centrum Informacyjne Rządu podało, że na działalność Instytutu będą przeznaczone środki
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. KSO,ZAN,ULA
PAP - Nauka w Polsce
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

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.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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