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Ce am pregătit pentru tine:
- UEFISCDI anunţă lansarea BrokerMap, platformă de colaborare și comunicare între inovatori
- COVID-19 Hub: În ce condiții se pot relaxa restricțiile actuale?
- COVID-19 Hub: Diferă riscul de deces din cauza infecției cu coronavirus de la o țară la alta
- UEFISCDI anunţă lansarea #AirMOOC și #AirCompetition - două noi inițiative dedicate
antreprenorilor sociali

UEFISCDI anunţă lansarea
BrokerMap, platformă de
colaborare și comunicare
între inovatori

UEFISCDI anunţă lansarea
BrokerMap - http://brokermap.gov.ro
- platforma digitală care aduce
împreună oameni şi proiecte al căror
obiectiv comun este găsirea de soluţii
la actuala criză epidemiologică.

Spaţiul de colaborare pus la dispoziţie de BrokerMap vine ca răspuns la situaţia fără
precedent cauzată de pandemia COVID-19 şi la nevoia de a accelera procesele care produc
soluţii concrete.
Platforma BrokerMap lansată de UEFISCDI se adresează, în principal, mediului de cercetare
și de inovație, dar rămâne deschisă tuturor celor care au idei sau resurse și vor să contribuie
la rezolvarea unor probleme nou apărute, uneori, cu un grad ridicat de complexitate și ale
căror soluții necesită noi punți de colaborare.

“Contextul actual ne obligă la distanţare socială. Tocmai de aceea, implicarea şi comunicarea
devin şi mai importante în rândul comunităţii de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) din

România. BrokerMap este un instrument pe care îl oferim membrilor comunităţii CDI şi prin
care dorim să accelerăm procesul de găsire a soluţiilor la provocările cauzate de COVID-19”,
a precizat Adrian Curaj, Director General al UEFISCDI.
Pe platforma BrokerMap, anunţurile cu idei, servicii și parteneriate sunt publicate gratuit,
prin intermediul unui cont pe platforma BrainMap.

În ce condiții se pot relaxa
restricțiile actuale?
Relaxarea parțială a restricțiilor sociale
impuse de guvern va

Diferă riscul de deces din
cauza infecției cu
coronavirus de la o țară la
alta?
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UEFISCDI anunţă
lansarea #AirMOOC și #AirCompetition - două
noi inițiative dedicate antreprenorilor sociali
UEFISCDI, partener al programului Finance4SocialChange, anunță lansarea în cadrul
proiectului a două inițiative (AirMOOC și #AirCompetition) menite să ajute la dezvoltarea
antreprenoriatului social în România: o competiție cu premii dedicată antreprizelor sociale și
o platformă de e-learning.
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Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică a ată în subordinea
Ministerului Educației şi Cercetării. Asigură atât realizarea de studii ce fundamentează
procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi,
cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și
subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.
În calitate de agenție de nanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de
prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor
acceptate la nanțare.

VIZITEAZĂ UEFISCDI PE:
Facebook

Twitter

Website

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Website: ue scdi.gov.ro E-mail: pr@ue scdi.ro Tel: 004 021 30 23 850 Fax: 004 021
31 15 992
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00
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