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Strona główna › Edukacja › Konkursy i granty

Rusza konkurs dla pomysłowych studentów
Konkurs organizowany jest pod hasłem "Wiesz, Wymyśl, Wygraj!". Organizatorami są ambasada
brytyjska w Warszawie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uniwersytet w Cambridge
w Anglii. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają pomoc w pozyskaniu inwestorów dla swojego
projektu. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja.
"Zwycięskie projekty będą potem jeszcze dopracowywane i szlifowane, tak by zainteresować
inwestorów. Jest to druga edycja konkursu "Wiesz, Wymyśl, Wygraj!". Przeprowadzona w 2007 roku
edycja pilotażowa zakończyła się sukcesem. Autorzy pięciu z siedmiu finałowych projektów prowadzą
negocjacje z inwestorami. Rozmowy dotyczą kwot od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych" napisała Perlik w komunikacie. Jak tłumaczyła, oferowana finalistom konkursu pomoc opiera się na
idei tzw. pythoningu, którą stworzył prof. Shailendra Vyakarnam z uniwersytetu w Cambridge.
Chodzi o to, aby zapewnić stawiającym pierwsze kroki w trudnym świecie biznesu młodym ludziom
troskliwą opiekę. Nazwa nawiązuje do nietypowego dla gadów postępowania pytonów, które
opiekują się swoim potomstwem.
- Dojrzały osobnik owija się wokół jaj, aby zapewnić im odpowiednią temperaturę. Rozwój zarodkowy

trwa około 100 dni, przez cały ten czas pyton przebywa w pobliżu gniazda. Młode rodzą się szybko
i po wykluciu są silne i gotowe do samodzielnego życia. Zdaniem prof. Vyakarnama, najważniejszymi
elementami w procesie inkubacji są ludzie zaangażowani we wspieranie startujących przedsięwzięć
i odpowiednia atmosfera - podkreśliła Perlik.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
www.cambridgepython.pl
Źródło informacji: www.onet.pl http://laboratoria.net/edukacja/konkursy-i-granty/5442.html
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