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Miliony na prokonsumenckie innowacje
Nordic Innovation Centre (NICe) przeznaczy na ten cel około 1.4 mln euro – informuje ministerstwo
gospodarki na swoich stronach internetowych. Inicjatywa NICe skierowana jest do podmiotów
gospodarczych, organizacji przemysłowo-handlowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz
instytucji państwowych Norwegii, Finlandii, Szwecji, Danii i Islandii. O dotacje w ramach projektu
mogą jednak ubiegać się również polskie podmioty. W tym celu powinny one nawiązać współpracę

z przynajmniej trzema partnerami z krajów nordyckich i zgłosić swój projekt najpóźniej do 31
stycznia 2007 roku.
Dotacje w ramach inicjatywy przeznaczone są na realizację pakietu 5-10 projektów, zorientowanych
na rozwój prokonsumenckiego podejście do innowacji. Zakłada się, że realizacja każdego z projektów
potrwa od 6 do 36 miesięcy, w zależności od rodzaju przewidzianych w nim działań.
Program na rzecz wsparcia nowego podejścia do innowacji (ang. user driven innovation - UDI) ma
przede wszystkim propagować je wśród polskich przedsiębiorców.
Uczestnicy programu będą poznawać i rozpowszechniać doświadczenia firm, które z powodzeniem
praktykują popytowe podejście do innowacji. Jak zapowiada ministerstwo gospodarki, mają temu
służyć m.in. konferencje tematyczne, podręczniki i szkolenia dla przedsiębiorców, analizy
przypadków oraz platforma wymiany doświadczeń.
W ramach programu przewidziano również podjęcie działań w obszarze badań i edukacji. Będzie to
m.in. sponsorowanie projektów badawczych, wspieranie współpracy uczelni wyższych i instytucji
edukacyjnych, dostosowanie programów kształcenia oraz ustanowienie interdyscyplinarnej sieci
instytutów badawczych. KOL
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz

bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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