
Fundusze a koronawirus
– Edukacja jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z wirusem COVID-19, z fałszywymi

informacjami na jego temat – powiedziała podczas konferencji prasowej Paulina Stochniałek,

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wraz przedstawicielami Instytutu Chemii

Bioorganicznej PAN i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawiła projekt

REGIONAL COVID-HUB.  Projekt został dofinansowany ze środków unijnych z Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu mocno podkreślał, iż podstawowym zadaniem

projektu jest walka z dezinformacją na temat COVID-19 i dostarczanie sprawdzonych naukowo

wiedzy i faktów na temat pandemii. Pierwszej takiej na świecie, kiedy jeszcze podczas jej trwania,

nauka i medycyna rozpoczęły bieżącą walkę, tworząc testy i szczepionki. Wiedza, którą można

uzyskać na specjalnie utworzonej, w ramach projektu REGINAL COVID-HUB,

platformie https://wlkp.covidhub.pl/. Platforma ta zawiera kompendium o Sars-CoV-2 , z którego

mogą korzystać nie tylko placówki oświatowe, ale także decydenci i każdy z nas. 

– Temu właśnie służy ten portal, stworzony przez poznańskich naukowców, aby nie tylko instytucje,

ale także każdy mieszkaniec Wielkopolski, szukając informacji, mógł tam znaleźć  prawdziwe i

rzetelne informacje – powiedziała Paulina Stochniałek. 

Wielkopolska jest pierwszym w Polsce regionem i jednym z pierwszych w Europie, która stworzyła

system sekwencjonowania zachorowań na COVID-19. Zebrane dane pozwalają śledzić chorobę nie

tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także powiatowych, a nawet gminnych, dostarczając wiedzy

sprawdzonej, w  naukowy sposób demaskujący fałsz informacji (fake newsy), pojawiających się w

internecie na temat szczepień, szczepionek, liczby zakażonych i zmarłych. 

Swoją rolę w projekcie ma także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który poprzez sieć

podległych mu instytucji i placówek oświatowych dociera do nauczycieli, którzy mogą wzbogacać

edukację dzieci i młodzieży na temat obecnej pandemii. To właśnie na tej platformie mogą znaleźć i

pobierać gotowe scenariusze lekcji. 

– Młodzież uczy się w szkołach o dżumie, a może uczyć o covidzie – czym jest, jak się

rozprzestrzenia, jak działa szczepionka. Dlatego powstał portal, dający interaktywne narzędzia,

stworzone przez wybitnych wielkopolskich specjalistów, łatwe do wykorzystania przez każdego.

Nie mniej ważny jest fakt, że korzystanie z zasobów platformy jest bezpłatne dla wszystkich.   

Przypomnijmy – wartość projektu wynosi blisko 3 mln złotych, z czego prawie 2,4 mln

https://wlkp.covidhub.pl/


złotych stanowi dofinansowanie z WRPO 2014+. Beneficjentem jest Instytut Chemii Bioorganicznej

PAN i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Łączna kwota dofinansowania z WRPO 2014+ dla projektów z Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych

usług publicznych” to blisko 276 mln złotych.
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