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UEFISCDI a lansat studiul “Sustenabilitate și
inovare în ecosistemul antreprenorial din
România”

În cadrul celei de-a XII-a ediții a Cafenelei de Inovare, organizată miercuri, 31
martie, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a lansat studiul “Sustenabilitate și inovare în

ecosistemul antreprenorial din România – studiu exploratoriu“. Documentul
analizează evoluțiile ecosistemului din ultimii 5 ani, prezintă ecosistemul
antreprenorial din România din perspectiva actorilor care participă la dezvoltarea
lui și propune o serie de recomandări pentru consolidarea acestuia.
Poate

consultat aici (în limba engleză), iar rezumatul în limba română este

disponibil aici.
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RECOMANDĂRI
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SAVE THE DATE!

19-20 aprilie 2021
Workshop Building Consistency for Open
Science in Europe – rhetorics and
practices
UEFISCDI, prin Open Science Knowledge Hub Romania, în calitate de Operator de
Program pentru Programul Cercetare, nanțat în cadrul Mecanismelor Financiare
SEE și Norvegian (EEA & Norway Grants) organizează workshopul internațional
online „Building Consistency for Open Science in Europe – rhetorics and practices”.
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Ultimele zile de depunere
FLAG-ERA III-2021

ERA-NET Urban
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Capacities (ENUTC)
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Depunere continuă
P 3 - SP 3.6 - Proiecte
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