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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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Rak nie czeka, liczy się czas
Powstał raport „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”.
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Gdy róża nie pachnie
Uwaga na zaburzenia węchu.
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COVID-19 jako choroba zawodowa
Nie zawsze zarażenie się w pracy będzie skutkować tego rodzaju orzeczeniem.
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Dziś pierwszy dzień astronomicznego lata
Letnie noce to okazja do spojrzenia w niebo i podziwiania planet.
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Związki zanieczyszczające środowisko mogą
powodować nadciśnienie
Substancje te trafiają do wody, gleb, a nawet produktów spożywczych.
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Zakażenie Omikronem nie chroni przed
kolejnym podtypem
Sugerują to badania przeprowadzone w Chinach.
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Otwarte finały konkursu tworzenia gier
Na Politechnice Łódzkiej odbędą się finały konkursu.

21-06-2022

Troje Polaków nowymi członkami Academia
Europaea
Największej organizacji naukowej w Europie.
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