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Posiedzenie Europejskiej Rady Badań (ERC)
W spotkaniu uczestniczył przewodnicząc Rady Naukowej ERC, prof. Fotis C. Kafatos, czonkowie ERC
oraz przedstawiciele polskiego środowiska naukowego – rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy
placówek naukowo-badawczych PAN, dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych.

Europejska Rada Badań została powołana trzy lata temu przez Komisję Europejską w celu
stworzenia nowego mechanizmu finansowania ambitnych badań naukowych. W skład Rady wchodzi
22 wybitnych uczonych europejskich wybranych przez środowisko naukowe. W składzie Rady
znajduje się prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
„Dziś, po ponad dwóch latach działalności ERC można śmiało powiedzieć, że zniknęły już wszelkie
wątpliwości, które towarzyszyły debatom dotyczącym jej utworzenia. Powołanie ERC było
niewątpliwie krokiem milowym dla europejskiej polityki naukowej” – mówiła prof. Kudrycka podczas
posiedzenia.
Podczas spotkania minister Kudrycka omówiła reformę systemu nauki w Polsce, która skupia się
m.in. na:
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powiązaniu wysokości finansowania z jakością prowadzonych prac badawczych
finansowaniu badań stosowanych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej
bezpieczeństwa
stworzeniu nowego modelu kariery naukowej
wspieraniu młodych naukowców
realizowaniu badań i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki
efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych.

„Wypracowany przez nas model odzwierciedla funkcjonujące w Europie systemy, w których podział
środków finansowych na badania naukowe leży po stronie agencji wykonawczych” – zaznaczyła
minister Kudrycka. „W tym kontekście niezwykle ważną inicjatywą jest stworzenie Narodowego
Centrum Nauki – instytucji niezależnej od polityków, zarządzanej przez naukowców, a finansowanej
ze środków publicznych i przydzielającej granty badawcze”.
„Reforma nauki oraz zobowiązanie do zwiększenia środków przeznaczonych na badania to sposób na
wzrost zaangażowania polskich badaczy w programy unijne. Mam nadzieję, że przygotowane przez
nas rozwiązania zachęcą naukowców do większego udziału w międzynarodowych programach
badawczych” – kontynuowała prof. Kudrycka.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5223.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne

w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.

22-05-2020

Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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