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badań naukowych. Kilkanaście ośrodków naukowych z ośmiu krajów Unii Europejskiej zadeklarowało
swój udział w projekcie, w tym m.in.: Karolinska Institutet, University of Leeds, KUL Belgium, University
College, University Hospital of Ulm, Radboud University Medical Center Nijmegen, University of
Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne, University of Verona.
Poszczególne elementy projektu nie tylko wzmocnią potencjał naukowy i infrastrukturę badawczą
WUM, ale również usprawnią zarządzanie projektami badawczymi oraz wzmocnią dotychczasowe
działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego tej uczelni.
Projekt umożliwi też rozwój zespołów badawczych. Obecnie są prowadzone projekty rekrutacyjne na
stanowiska młodszych i starszych badaczy. Działania te będą stanowiły podstawę do stworzenia w
WUM silnego, w skali Europy Środkowej, ośrodka badawczego zajmującego się onkologią.
Projekt realizowany będzie do 2016 roku. Całkowity koszt wynosi ponad 5 mln euro, z czego wkład
Komisji Europejskiej to ponad 4 mln euro. Projekt uzyskał 80-procentowe dofinansowanie udziału
własnego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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