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HÍREK
Tudományexpó Párizsban
2008.06.04.
2008 június 5-7. között negyedik alkalommal rendezik meg Párizsban a Nemzetközi Kutatási és Innovációs Kiállítást
(Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation), melynek kiemelt témája idén a fenntartható fejlıdés, az
energia és a megújuló energiaforrások, a környezetvédelem, valamint az egészségügy. A magyar K+F+I standon az
MTA több kutatóintézete is bemutatkozik.
A kiállításon a Magyar
Tudományos
Akadémia mint a
magyar tudomány
központi intézménye
a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatallal
www.salon-de-la-recherche.fr
közös 70
négyzetméteres
magyar K+F+I
standon lesz jelen. Posztereken mutatkozik be az MTA teljes kutatóhálózata és szervezete, illetve az EXPO kiemelt témáinak
megfelelıen az MTA három kutatóintézetének két-két kiemelkedı kutatás-fejlesztési eredményét mutatják be az intézeteket
képviselı kutatók, cégvezetık.
A párizsi EXPO-n való megjelenés lehetıséget ad a résztvevıknek a K+I kapcsolatok kialakítására franciaországi, illetve az
EXPO-n résztvevı más országokbeli partnerekkel. A rendezvény segítheti pályázati konzorciumok szervezıdését, illetve
befektetık keresését is.
A párizsi tudományexpón hazánk eddig minden évben jelen volt, 2005-ben díszvendégként.

Nézze meg az MTA standján kiállított posztereket! (pdf)

Az MTA-t bemutató poszterek:
Az MTA szervezeti felépítése
Az MTA kutatóintézeti hálózata

A párizsi EXPO kiemelt témáihoz kapcsolódó kutatóintézeti poszterek:
MTA Atommagkutató Intézet
Képviselı: Molnár József
Mobil tomográfiás gamma-kamera, amely elsısorban szívinfarktus diagnosztizálására alkalmas
Mini PET

Mezıgazdasági Kutatóintézet
Képviselı: Kovács Géza
İsi gabonák (alakor és tönkebúza) mint egészséges élelmiszerforrások
Bioetanol elıállításra alkalmas kukorica hibridek és ıszi búzafajták elıállítása

Kísérleti Orvostudományi Intézet
Femtonics Kft. a KOKI spin-off cége
Képviselı: Rózsa Balázs
3 dimenziós mérésre alkalmas mikroszkóp bemutatása, amely új utat nyit az agykutatásban és a farmakológiai
kutatásokban (1. poszter, 2. poszter)
Anxiofit Kft. a KOKI spin-off cége
Képviselı: Haller József
Anxiofit, az új növényi szorongásgátló
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Forrás: MTA Kutatásfejlesztési és Innovációs Fıosztály, az EXPO-val kapcsolatos szervezési feladatok felelıse
Ajánlat:
A kiállított kutatási eredményekrıl, szabadalmakról olvashat a Magyar Tudományos Akadémia kutatás-fejlesztési
eredményeibıl, 2007 címő kiadványban.
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