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Litewskie innowacje
LIC wspiera rozwój i wdrażanie nowych technologii, a swoją działalnością stale przyczynia się do
zwiększenia konkurencyjności litewskiego biobiznesu na arenie międzynarodowej. LIC koordynuje
także prezentację litewskich projektów R&D na BioForum 2009. W ostatnich latach Litwa
odnotowuje ponad 20% rocznie wzrost sprzedaży w branży biotech. Dynamiczny rozwój odbywa się
przy wsparciu rządu, który znacznie zwiększył nakłady oraz wdraża nowe programy – na przykład

Program Biotechnologii Przemysłowej.
Unikalnym aspektem BioForum 2009 będzie prezentacja ponad 80 projektów
badawczo-wdrożeniowych w sektorze biotechnologii i farmacji z Krajów Europy Środkowej. Ta
imponująca liczba prezentowanych prac wdrożeniowych na BioForum 2009 - już teraz skupia uwagę
partnerów biznesowych dla ich dalszej realizacji. Dodatkowo prezentowane będą oferty usług
badawczych, produktów oraz innowacyjnych rozwiązań dla sektora biotech & pharma.
Znacznie więcej informacji na temat biotechnologii litewskiej będzie można zasięgnąć podczas
BioForum 2009 – Środkowoeuropejskiego Forum Biotechnologii, które odbędzie się w dniach 3-5
czerwca 2009 w Łodzi. To już ósma edycja tej największej imprezy biotechnologicznej w Europie
Środkowej. BioForum stanowi wspólną dla krajów regionu platformę do prezentacji jego potencjału
i możliwości, dzięki czemu jest niepowtarzalną okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów
oraz tworzenia nowych połączeń pomiędzy nauką a biznesem – tak potrzebnych do dalszego rozwoju
obu tych dziedzin w sektorze biotechnologii.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5349.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/

28-06-2022

Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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