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Potencjał BIOTECH Europy Środkowej BioForum 2010
Dynamicznie rozwijający się sektor biotechnologii Węgier, Czech, Łotwy zaprezentują odpowiednio:
Antal Ördögh (CEO Hungarian Biotechnology Association), Marcela Simsova (CzechBio - Association
of Czech Biotech Companies), Juris Vanags (Association of Biotechnology of Latvia, Biotechnical

Centre Ltd.). W ramach prezentacji zostanie przedstawiona nie tylko kondycja sektora biotechnologii
i Life Science (prezentacja instytucji, profil firm, potencjał badawczo-rozwojowy, możliwości
kooperacji bioSektora), ale także profil działalności kluczowych firm biotechnologicznych z tych
Krajów.
Wiedza na temat stanu środkowoeuropejskiego sektora BioTech, jaka zostanie przekazana podczas
BioForum, stanowi idealne źródło informacji zwłaszcza dla funduszy inwestycyjnych, Business
Angels, Ventures Capital, Seed Capital. Uczestniczyły także będą firmy farmaceutyczne, które dzięki
spotkaniu mogą nawiązywać owocne współprace biznesowe z liderami projektów R&D, spółkami
biotechnologicznymi czy firmami typu start-up.
BioForum to idealna platforma do generowania nowych firm biotechnologicznych oraz wspierania
nowoczesnej biogospodarki krajów Środkowej Europy, co jest głównym założeniem imprezy.
BioForum daje szansę tworzenia sieci współpracy, łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji
związanych z rozwojem innowacyjnej biotechnologii.
BioForum Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy wraz
z imprezami towarzyszącymi odbędzie się 19-21maja 2010 w Łodzi.
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4052.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z

rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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