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Głównym celem realizowanego projektu jest utworzenie interdyscyplinarnego Centrum Nauk
Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. CENT III), którego działalność ma
umożliwić zwiększenie transferu rezultatów badań podstawowych do gospodarki. Realizacja
przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, w
ramach krajowego Programu Innowacyjna Gospodarka.

Sześciokondygnacyjny budynek Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW będzie liczył 21 032
m² powierzchni użytkowej. Na jego terenie znajdą się laboratoria badania, pomieszczenia służące
prezentacji osiągnięć naukowych, sale seminaryjne oraz cafeteria. Budynek będzie całkowicie
przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.W podziemiach Centrum
znajdzie się garaż z 88 miejscami parkingowymi.
Relacja TVLaboratoria.net z otwarcia CENTIII
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Informacje dnia: Nowe spojrzenie na terapię chorób nerek Nowy lek daje nadzieje na skuteczną
walkę z zespołem Retta Hamburgery sprzyjają astmie Komercyjny potencjał mikroskopijnych glonów
Rosnący poziom oceanów to bilionowe straty Nawigacja budynków dla niewidomych Nowe
spojrzenie na terapię chorób nerek Nowy lek daje nadzieje na skuteczną walkę z zespołem Retta
Hamburgery sprzyjają astmie Komercyjny potencjał mikroskopijnych glonów Rosnący poziom
oceanów to bilionowe straty Nawigacja budynków dla niewidomych Nowe spojrzenie na terapię
chorób nerek Nowy lek daje nadzieje na skuteczną walkę z zespołem Retta Hamburgery sprzyjają
astmie Komercyjny potencjał mikroskopijnych glonów Rosnący poziom oceanów to bilionowe straty
Nawigacja budynków dla niewidomych
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