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Kolejna inwestycja w Puławach

Do Puław popłyną kolejne fundusze unijne. Tym razem
dofinansowanie umożliwi przeniesienie zespołu naukowców z zabytkowego Pałacu
Czartoryskich do nowoczesnego kompleksu. W ramach projektu powstanie
Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych, którego poszerzona działalność ma
wzmocnić potencjał naukowcy całego miasta.
Przykład Puław pokazuje, jak miasto znajdujące się z dala od największych aglomeracji może
rozwijać swój potencjał korzystając z możliwości, jakie stwarzają fundusze unijne. W tym roku
otwarto tu Puławski Park Naukowo-Technologiczny, którego budowę zasiliło 65 mln zł dotacji unijnej,

a także Centrum Badań Procesów Ekstrakcji, na które Instytut Nawozów Sztucznych otrzymał 12
mln zł wsparcia z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Więcej informacji o otwarciu Puławskiego
Parku Naukowo-Technologicznego można znaleźć na Portalu Innowacji, a także na stronie parku.
Kolejna inwestycja w mieście ma na celu jeszcze bardziej wzmocnić potencjał naukowcy Puław, które
już dziś są jednym z największych ośrodków zajmujących się badaniem nawozów sztucznych.
Budowa Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych ma kosztować 37 mln zł, 28 mln zł
będzie pochodzić z Programu Innowacyjna Gospodarka.
Jak informuje „Dziennik Wschodni”, obecnie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu Czartoryskim. Dzięki budowie nowego obiektu
będzie możliwe podniesienie standardów prowadzenia badań naukowych i jeszcze lepsze
dostosowanie ich do współczesnych wymogów. Miasto ma już także plany odnoście pałacu
Czartoryskich. Jak czytamy w artykule, powiększone zostanie muzeum, które obecnie zajmuje tylko
jedną salę w pałacu, a obiekt dzięki wyprowadzce naukowców będzie pełnił rolę wyłącznie kulturalną
i służył mieszkańcom.
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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