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Dni Technologii Francuskiej w Warszawie
"Tematem konferencji będą dziedziny uznawane za strategiczne dla gospodarki całej UE" - podkreśla.
Zaplanowano m.in.konferencję dotyczącą tzw. technologii czystego węgla, znajdującej się jeszcze na
etapie eksperymentalnym. Francuscy specjaliści chcą współpracować z polskimi w zakresie

ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Ta technologia mogłaby być wykorzystana także w innych
krajach.
"Być może takim bezpośrednim zastosowaniem okaże się elektrownia w Polsce" - mówi Sicat.
"Powstał już projekt nowej elektrowni w Bełchatowie, gdzie mogłaby być wykorzystana nowa
technologia" - dodał.
W dziedzinie transportu firmy z Francji zaproponują swoje rozwiązania, jeśli chodzi o tzw. szybki
tramwaj i rozbudowę metra. Dotyczy to rozbudowy linii transportowych, taboru oraz systemów
zarządzania ruchem i systemów biletowych. Radca przypomina, że w budowie warszawskiego metra
uczestniczy francuska firma Alstom.
Francuzi chcą też współpracować z polskimi firmami przy budowie autostrad w naszym kraju.
"Czekamy na nowy program budowy dróg. W tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia. Można też
wykorzystać znaczące fundusze UE" - mówi Sicat.
Według zapowiedzi polskiego rządu, nowe inwestycje drogowe będą finansowane z budżetu państwa,
możliwe jest też powołanie do tego celu państwowych podmiotów gospodarczych.
Trzecią dziedziną, którą zainteresowane są francuskie przedsiębiorstwa, jest ochrona środowiska,
chodzi tu o budowę wodociągów, oczyszczalni ścieków i gospodarkę odpadami.
Francuskie firmy chcą współpracować z samorządami w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego
(PPP), jako partnerzy prywatni. PPP polega na zawarciu umowy między podmiotem publicznym
a prywatnym dla zrealizowania inwestycji o charakterze publicznym. Problem w tym, że kwestie PPP
nie zostały jeszcze w Polsce ostatecznie uregulowane.
Dotychczas jedynym przykładem PPP są wodociągi w Gdańsku, którymi zarządza francuska firma
Saur. Jednak - jak zaznacza Sicat - podobnych rozwiązań potrzebuje wiele innych miast, które nie
mają często wystarczających środków na inwestycję i jej utrzymanie, np. koszt zbudowania
oczyszczalni ścieków dla miasta średniej wielkości to 30-40 mln euro. We Francji, gdzie od dawna
funkcjonuje PPP, korzyścią dla gminy jest zmniejszenie jej wkładu finansowego, partner prywatny
wnosi też nowe technologie.
"Dni Technologii Francuskiej" to impreza zorganizowana przez Misję Ekonomiczną Ambasady
Francji i francuską Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE, objęta
honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. MMT
PAP Nauka w Polsce
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.

14-04-2021

Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
Informacje dnia: Śląscy naukowcy opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można
leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w
płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki
alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do
biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest
lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy
opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć
wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm
Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie
COVID-19
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