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Miliony złotych dla młodych liderów polskiej
nauki od NCBiR
Na realizację każdego z projektów Centrum przeznaczy kwotę do 1 mln zł.

Program "Lider" adresowany jest do badaczy, którzy w ciągu ostatnich 4 lat uzyskali tytuł doktora (a
w przypadku osób korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego - 6 lat). Laureaci
w trakcie postępowania konkursowego musieli wykazać, że są przygotowani do podjęcia
samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonymi przez siebie zespołem nad projektem, który
znajdzie zastosowanie w praktyce.
Wśród nagrodzonych w czwartek "liderek", które założą własne zespoły badawcze, znalazły się:
Patrycja Ciosek, Iwona Gorczyńska, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Anna Matysiak, Jadwiga Śliwka
i Anna Żaczek.
Na miano "liderów" zasłużyli: Marek Adamowicz, Andrzej Cichoń, Grzegorz Dubin, Adam Flakus,
Sławomir Gruszczyński, Grzegorz Koczyk, Łukasz Kulas, Adam Lamęcki, Marcin Lewandowski,
Bartłomiej Płonka, Sebastian Polak, Mariusz Rudziński, Marcin Sieńczyk, Dominik Spinczyk, Jan
Suffczyński, Szymon Świeżewski i Jacek Świderski.
W konkursie walczyło aż 202 najlepszych polskich badaczy. Nagrodzeni to w większości inżynierowie
nowych technologii. Są wśród nich informatycy, fizycy, biotechnolodzy, metaloznawcy, chemicy,
genetycy, elektronicy, ale także specjalista demografii i botanik.
Laureaci reprezentują uczelnie oraz instytuty badawcze. W dużej części już na etapie składania
wniosku o finansowanie projektu nawiązali kontakty z przemysłem, które pozwolą na wdrożenie
wyników badań w praktyce gospodarczej.
Więcej na:
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4553.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.

22-05-2020

Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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