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Jak założyć firmę biotechnologiczną? warsztaty dla naukowców
Zaproszenie kierowane jest do polskich pracowników naukowych działających w obszarze nauk
o życiu (biotechnologia, medycyna, farmacja, biologia, chemia i pokrewne) i zainteresowanych

prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję prześledzić proces budowania własnej firmy - od zasad
sporządzania realnego biznes planu po poznanie źródeł finansowania, takich jak: granty, business
angels czy venture capital.
Warsztaty organizowane są przez uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
(CITTRU) pod patronatem Komisji Europejskiej. W wykładach i dyskusjach wezmą udział
doświadczeni europejscy specjaliści w dziedzinie wdrażania innowacji.
"Jeśli masz pomysł na własną firmę, ale nie masz informacji na temat pozyskiwania kapitału ani
doświadczenia w zakładaniu działalności biznesowej, te warsztaty są dla ciebie” – przekonuje
Katarzyna Maziarka z CITTRU. Jak informuje, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału wynosi 100 euro. Opłata obejmuje wyżywienie, licencje na niezbędne oprogramowanie
i materiały naukowe.
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie: www. eurobiobbiz.com/Biobiz
PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
Skomentuj na forum
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności

mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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