Naukowy partner biznesowy
Od prawie dwóch lat z sukcesem działa Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych
Technologii (WCZT). Nowoczesny ośrodek, mający na celu rozwijanie synergii nauki
z biznesem, skupia najlepszych specjalistów i talenty z nauk ścisłych, przyrodniczych
i technicznych. To nowy, duży, multidyscyplinarny ośrodek badawczy, który koncentruje się
głównie na sektorze tzw. fine chemicals, szczególnie pod kątem współpracy z przemysłem.
Multidyscyplinarne działania WCZT skupiają się wokół
opracowania oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów, a także nowej generacji bio- i nanomateriałów, a następnie opracowanie
zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania. Wyniki prac skierowane są do wielu dziedzin przemysłu i gospodarki. Celem podejmowanych
badań jest stworzenie podstaw technologicznych dla
szeregu zastosowań, np. w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce
medycznej. Agenda badawcza Centrum skupia się na
badaniach nad nowymi materiałami chemicznymi, na
przemysłowych, roślinnych i medycznych biotechnologiach do produkcji substancji chemicznych i biochemicznych, jak również na badaniach biopreparatów
i biofarmaceutyków wykorzystywanych w epigenetyce
medycyny translacyjnej, medycynie regeneracyjnej, czy
terapiach celowanych w leczeniu chorób. Podejmowane badania mają także szerokie zastosowania w agrotechnice i w przemyśle spożywczym, np. w testach DNA
w uprawie roślin i hodowli zwierząt, produkcji dodatków do żywności i pasz itp.

Konsorcjum WCZT tworzą poznańskie uczelnie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako
koordynator, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Ekonomiczny, Instytuty Polskiej Akademii Nauk (Chemii Bioorganicznej, Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki
Molekularnej), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
oraz Urząd Miasta Poznania.
WCZT stanowią: Centrum Technologii Biomedycznej
wraz ze Zwierzętarnią, Centrum Biotechnologii Roślinnej i Przemysłowej wraz ze Szklarnią, Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii, Centrum Badań
Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium
Aparatury Unikatowej. WCZT jest do dyspozycji całego
środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw chcących
współpracować z placówką.

You

Bądźmy w kontakcie!

www.wczt.pl
Zlecenia i problemy badawcze:

badania@wczt.pl
Kontakt:
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii
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