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Portal Inżynieria Biomedyczna

http://www.bioexchange.com/index.cfm
http://www.bioexchange.com/tools/software.html

Biomaterials

http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/

Inżynieria biomedyczna to multidyscyplinarna dziedzina nauki, umiejscowiona na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Obejmuje m. in.
takie zagadnienia, jak: biomechanika, inżynieria biomateriałów, bioinformatyka, obrazowanie medyczne (MRI,
CT, PET, EKG, EEG), przetwarzanie sygnałów medycznych, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, modelowanie 3D, bioelektronika (np. biosensory), nanotechnologia. Według WHO inżynieria biomedyczna zaliczana jest do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny i nauki.

Selvita – partner w badaniach i rozwoju

http://www.biomat.net/

EuropaBio

http://www.europabio.org/

Misją EuropaBio jest promowanie w Europie innowacyjnego i dynamicznego przemysłu opartego na biotechnologii. EuropaBio (Europejskie Stowarzyszenie
Przemysłu Biotechnologicznego) ma 62 firmowych i 7
członków stowarzyszonych, działających na całym świecie, obejmuje 2 bioregiony i 19 krajowych stowarzyszeń
biotechnologii, czyli około 1800 małych i średnich przedsiębiorstw.

Polska Federacja Biotechnologii

http://www.selvita.com/pl/

Selvita jest polską firmą innowacyjną dostarczającą
kompleksowe rozwiązania dla jednostek badawczo rozwojowych, które umożliwiają obniżenie kosztów
wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.
Spółka Selvita S.A. zadebiutowała 14 lipca 2011 r.
na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Oferuje m. in.: projektowanie leków insilico, modelowanie białek, CLC rozwiązania bioinformatyczne, projektowanie szlaków syntetycznych, oprogramowanie do optymalizacji syntez.
Selvita jest zainteresowana badaniami biomedycznymi o potencjale komercyjnym. Interesuje się pomysłami, które mogą być przedmiotem ochrony patentowej
jak np. nowa cząsteczka, terapeutyczne przeciwciało
monoklonalne, szczepionka, mechanizm regulacji ekspresji genów, nowy mechanizm działania znanych ligandów, biomarkery, nowe modele zwierzęce, testy diagnostyczne oraz metody molekularne. Zasadniczym wymogiem jest innowacyjność tych pomysłów w skali światowej oraz brak wcześniejszych publikacji i patentów dotyczących danego pomysłu.

Czy Twój pomysł jest marketable?

http://www.pfb.info.pl/

PFB stanowi niezależne stowarzyszenie non-profit,
którego misją jest intensywna praca na rzecz rozwoju i
popularyzacji osiągnięć biotechnologicznych w Polsce.
Wspiera badania naukowe, promuje innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne oraz stymuluje ich wdrożenia, inicjuje pomoc we współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a przemysłem oraz administracją. Swoje
cele realizuje m. in. poprzez doradztwo, konsultacje oraz
wydawanie ekspertyz dotyczących rozwiązań biotechnologicznych, organizowanie sympozjów naukowych i
szkoleń oraz działalność wydawniczą.

Jakość i bezpieczeństwo żywności

http://cordis.europa.eu/food/home.html

Portal udostępnia raport BIOTECHNOLOGY 2020 From the Transparent Cell to the Custom-Designed Process, którego których celem jest wskazanie, w jakim
kierunku będą rozwijały się nauki przyrodnicze i biotechnologia w nadchodzących latach:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/food/docs/biotech_2020.pdf

http://www.invetech.com.au/markets/life-sciences/
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