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Polscy naukowcy czekają na zapotrzebowanie
ze strony przemysłu
Aby pośredniczyć między naukowcami, a przedsiębiorcami tworzy się w Polsce tzw. platformy
technologiczne. Mimo tego, w opinii Kurzydłowskiego, zainteresowanie polskich przedsiębiorców

konkretnymi badaniami jest znikome. "Życie nas nauczyło, że jeśli chodzi o przemysł, lepiej jest
odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie niż siedzieć i wymyślać, co jeszcze mogłoby zrobić
przyjemność naszym kolegom z przemysłu" - zaznaczył Kurzydłowski podczas konferencji prasowej
25 kwietnia na Politechnice Warszawskieja, komentując powściągliwość naukowców
w opracowywaniu nowych, użytecznych projektów.
Jak 7.Program Ramowy . Jednym z ważnych elementów przygotowań jest prowadzony w Brukseli
lobbing na rzecz polskiego środowiska naukowego.
Budżet programu wynosi około 55 mld euro. Nie ma w nim żadnych kwot procentowych,
przypisanych poszczególnym krajom-uczestnikom; wspierane będą tylko priorytetowe inicjatywy
technologiczne i najlepsze programy badawcze, uzgodnione z największymi europejskimi
przedsiębiorstwami.
Prof. Tadeusz Kulik, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej zauważa, że jeszcze w 5.PR.
wszystkie projekty, na etapie oceny były anonimowe. Anonimowość zlikwidowano w 6.PR, podobnie
będzie w 7. "Przy takich regułach gry dla naszego uczestnictwa w projektach bardzo ważny staje się
lobbing" - podkreśla Kulik.
Nasze uczestnictwo w 7.PR. ma wspomóc m.in. Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli PolSCA. Jego
dyrektor, Jan Krzysztof Frąckowiak poinformował, iż organizuje "szereg spotkań merytorycznie
ważnych urzędników Komisji Europejskiej i członków naszego środowiska naukowego. Służy to
wywarciu wpływu na plany robocze związane ze zbliżającym się, 7. Programem Ramowym" - mówi.
"7 PR będzie finansował naukę w czterech głównych dziedzinach: współpracy, doskonalenia kadr
naukowych, infrastruktury badawczej oraz całkiem nowej kategorii - +idee+, obejmującej nauki
takie jak biotechnologia, nanotechnologie, informatyka" - informuje prof. Michał Kleiber, członek
Europejskiej Rady Naukowej.
PAP - Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.
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Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.
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EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.
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"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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