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Pierwsza w Polsce baza o innowacjach
Baza zawierać będzie dane na temat kilkudziesięciu – na początek - innowacji pochodzących
z regionu mazowieckiego. Znajdą się w niej m.in. informacje na temat systemu zdalnego monitoringu
kardiologicznego, ekologicznych pianek poliuretanowych o zmniejszonej palności, zaawansowanych
technologii ultradźwiękowego zgrzewania i cięcia materiałów z tworzyw sztucznych, absorbera
kolektora słonecznego aluminiowego klejonego, densytometrycznego systemu cyfrowej akwizycji

i analizy rentgenograficznych obrazów kości śródręcza. W bazie zamieszczone będą rozbudowane
opisy już istniejących i przyszłych innowacji (opatrzone materiałami ilustracyjnymi i filmami) wraz ze
szczegółowymi danymi o ich dostawcach oraz adresami rzeczników, którzy odpowiadać będą za
wdrożenia odpowiednich projektów, udzielać porad i konsultacji. W poruszaniu się po bazie pomoże
pełnotekstowa wyszukiwarka. Istotnym źródłem informacji o potencjalnych klientach będzie – dla
rzeczników i autorów innowacji – statystyka oglądalności poszczególnych stron.
Baza o innowacjach jest częścią szerszego projektu promocji innowacyjnych rozwiązań
realizowanego przez Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacjach Technologicznych
(Centrum IT). Jego partnerami są Instytut Maszyn Matematycznych (IMM), Instytut Elektrotechniki
oraz Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Jak informuje Jolanta Brzostek-Pawłowska, zadaniem Centrum IT jest stworzenie sprawnego
przepływu informacji między dostawcami i odbiorcami innowacji, w czym ma pomóc powołanych
w tym roku 20 rzeczników innowacji (są to głównie młodzi absolwenci różnych wyższych uczelni)
odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji o innowacjach i umieszczanie ich w bazie.
Dostawcami gotowych rozwiązań innowacyjnych są jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty
naukowe PAN i wyższych uczelni z regionu Mazowsza. Odbiorcami innowacji mają być przede
wszystkim przedsiębiorstwa z Mazowsza, ale także z innych regionów Polski.
Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych ma już na swoim koncie pierwsze
sukcesy. Część rzeczników innowacji pozyskała odbiorców dla innowacji, które prowadzili. Jeden
z rzeczników innowacji zaprezentował na październikowych Międzynarodowych Targach Gdańskich,
w ramach VI Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2005, innowacyjną,
e-learningową technologię TeleEdu, opracowaną przez Instytutu Maszyn Matematycznych.
Technologia ta została wyróżniona srebrnym medalem w kategorii: Elektronika i informatyka.
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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