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Chestionar privind gradul

Se lansează apelul ERA-

de conștientizare a

NET Urban Transformation

“Științei Deschise” în

(ENUTC-21)

România

Vă invităm să participați la un

UEFISCDI anunţă lansarea apelului

sondaj

ERA-NET

al

cărui

scop

este

Cofund

Urban

de

Transformation Capacities (ENUTC).

conștientizare și familiarizare cu

ENUTC se adresează unei game

fenomenul „știință deschisă” (Open

largi de proiecte de cercetare și

Science).

inovare

identi carea

gradului

Răspunsurile

dvs.

vor

care

abordează

contribui la înțelegerea nevoilor și

consolidarea capacităților pentru

organizarea de evenimente pentru

transformare urbană.

„capacity building” și transfer de
cunoaștere.
Citiţi mai multe

Citiţi mai multe

UEFISCDI a lansat două studii dedicate echităţii în învățământul superior |
DOWNLOAD

UEFISCDI a publicat studiile "Politici publice privind echitatea în învățământul

superior: impactul burselor sociale", respectiv studiul “Politici publice privind
echitatea în învățământul superior: impactul locurilor speciale pentru
absolvenții de licee din mediul rural”, realizate în cadrul proiectului “Calitate în
învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea
învățământului românesc”.
Citiţi mai multe

Apel MarTERA - 2021

Apel ICT-AGRI-FOOD 2021

Maritime and Marine Technologies
for a New ERA (MarTERA) este un
proiect de tip ERA-NET,

nanţat în

cadrul programului Orizont 2020 al
Comisiei Europene.
Depunerea

propunerilor

de

limită: 26 martie 2021, ora 17:00

Citiţi mai multe

proiecte ERA.NET pentru proiectele
transnaţionale

de

interdisciplinară va

cercetare
lansat în luna

februarie a acestui an.

proiecte de cercetare are termen
CET.

Un apel comun organizat de patru

Depunerea

propunerilor

are

termen limită: 26 mai 2021, ora
17:00 (CET).

Citiţi mai multe

Apel FLAG-ERA III - 2020

Apel CHIST-ERA IV - 2020

În cadrul proiectului „European
coordinated research on long-term
Apelul este împărțit în sub-apeluri

ICT

corespunzătoare

challenges”

diferitelor

and

ICT-based
s-a

scienti c

lansat,

în

subiecte (Graphene și HBP) și, în

decembrie, primul apel adiţional de

cadrul subiectului Graphene, la

propuneri

diferite

cercetare.

niveluri

de

pregătire

de

proiecte

de

propunerilor

are

tehnologică (TRLs).
Depunerea
Depunerea

propunerilor

are

termen limită: 19 aprilie 2021, ora

termen limită: 1 martie 2021, ora
17:00 (CET).

17:00 CET.

Citiţi mai multe

Citiţi mai multe

Raport rezultate proiecte Cluster inovativ 2020

UEFISCDI a publicat la începutul acestui an raportul privind rezultatele proiectelor din
cadrul Competiția Cluster inovativ, lansată în noiembrie 2017. Vă invităm să a aţi mai
multe informaţii despre cele 12 proiecte nanţate, rezultatele semni cative obţinute
şi testimoniale oferite de directorii de proiecte.
Citiţi mai multe

Joint Call 2020 Digital
Transformation for Green
Energy Transition
(MICALL20)

Call for Africa - Europe
Collaborative Research &
Innovation projects on
Renewable Energy (LEAPRE)

Parteneriatul
Platforma

europeană

programare

comună

de

pentru

pe

termen

energie

lung

regenerabilă

ERA-Net

Europa-Africa (LEAP-RE) co nanțat

Smart Energy Systems (JPP ERA-Net

de Comisia Europeană în cadrul

SES) în colaborare cu inițiativa

Orizont

globală

sporească

utilizarea

plăcerea de a anunța apelul comun

regenerabile

printr-un

2020 privind transformarea digitală

echilibrat de proiecte de cercetare,

pentru tranziția la energie verde

demonstrație

(MICall20).

tehnologie pe ambele continente.

Depunerea expresiei de interes

Depunerea schiței de proiect are

are termen limită: 17 februarie

termen limită: 1 aprilie 2021, ora

2021, ora 14:00 CET.

17:00 CET.

Mission

Innovation

are

Citiţi mai multe

2020

își

și

propune

să

energiei
set

transfer

bine
de

Citiţi mai multe
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