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Strona główna › Nowe technologie

Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno
Uniwersytetu w Białymstoku

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia i prestiżu Uniwersytetu
w Białymstoku w przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej poprzez
poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.

Wysoka aktywność badawczo-naukowa Uczelni będzie miała bezpośrednie przełożenie na
efektywne wykorzystanie przez podmioty gospodarcze wiedzy i wyników badań naukowych.
Cele szczegółowe wspierające cel główny to:
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wzmocnienie roli Uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki,
zacieśnienie współpracy z innymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi oraz podmiotami
gospodarczymi na rzecz rozwoju polskiej nauki i przedsiębiorczości,
poprawa jakości prowadzonych badań i dostępności do nich,
wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju
gospodarczego i społecznego województwa,
poprzez partnerski dialog, stworzenie szansy przedsiębiorcom regionu na czynne uczestnictwo
w procesach naukowo-badawczych,
wspieranie działań mających na celu integracje społeczne,
zwiększenie potencjału badawczo-naukowego Uczelni umożliwiającego większy udział w tworzeniu
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
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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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