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Podpisano 3 umowy na ponad 118 milionów
złotych w XIII Priorytecie PO IŚ
Wsparcie w ramach XIII Priorytetu PO IŚ obejmuje kompleksowe projekty mające na celu rozwój
i unowocześnienie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie
wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką. Beneficjentami

są szkoły wyższe, które oferują kształcenie na kierunkach priorytetowych.
Ośrodek Przetwarzania Informacji pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej podległej MNiSW
w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego w XIII Priorytecie Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 podpisał 3 kolejne umowy o dofinansowanie
dla projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych:

●

●

●

24 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem Baza
dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na
Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli realizowanego przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski na kwotę dofinansowania 21 600 000,00 PLN.
28 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem
Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu realizowanego przez Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu na kwotę dofinansowania 53 900 000, 00 PLN.
28 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem Centrum
Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej realizowanego przez
Politechnikę Poznańską na kwotę dofinansowania 43 120 000,00 PLN.

więcej informacji
http://laboratoria.net/aktualnosci/5350.html

14-08-2020

Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.

14-08-2020

Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi

dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.

14-08-2020

Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.

14-08-2020

Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.

14-08-2020

Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.

12-08-2020

Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.

12-08-2020

Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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